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 مؼّدمة

الُم قمغم ؾمّٞمد إصٗمٞم٤مء وظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء  ًّ احلٛمُد لِلِّ ضمّؾ وقمال واًمّّمالُة واًم

 وقمغم اًمف وأصح٤مسمف ؿُمٛمقِس اًمٗمْمؾ وأقمالم اهلدى. 

أُّم٤م سمٕمُد: وم٢مّن ُمٌح٨م آسمتداع واًمٌدقم٦م ُِمـ اعم٤ًمئؾ اًمِّم٤مئٙم٦م اًمتل قُمٜمٞم٧م هب٤م 

شم٤مُّم٤م، ومَقردْت قمنمات  اًمنّميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قِمٜم٤مي٦ًم سم٤مًمٖم٦ًم واهتّٛم٧م هب٤م اهتامُم٤مً 

ٚمُػ اًمّّم٤مًمح اؾمتٗمرهمقاىمّم٤مرى  ًّ اًمٜمّّمقِص ذم ذُّمٝم٤م و ذم اًمتّحذير ُمٜمٝم٤م، واًم

ضمٝمقدهؿ وسمذًمقا أىمَم ُم٤ًمقمٞمٝمؿ اعم٤ٌمريم٦م ذم متٞمٞمز اًمًٜم٦ّم ُِمـ اًمٌدقم٦م وشمٜم٘مٞمحٝم٤م 

ـٌ  ـَ دي وحتذير اًمٜم٤ّمس ُِمـ اىمؽماومٝم٤م واىمؽماهب٤م. وهذا أُمٌر ـمٌٞمٕمل ّٕن هذا اًمّدي

ٞمع ؿُمٕم٥م احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وهق اًّمذي هيدي اًمٜم٤ّمَس ًمِّٚمتل هل يم٤مُمٌؾ وؿم٤مُمٌؾ جلٛم

أىمقم ذم يمّؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وهذه ُمزّي٦ٌم ومقق يمؾِّ ُمزّي٦م وظمّمٞمّم٦م دوهن٤ميمؾ 

ـْ مجٞمع اعمٚمؾ واًمٜمِّحؾ.   ظمّمٞمّم٦م هِب٤م متت٤مز اًمنّميٕم٦ُم اإلؾمالُمٞم٦م قم

ًمٙمامل وٓري٥َم أّن يمامَل اًمدّيـ ي٘متيض ذمَّ اًمٌدقم٦م، وم٤مإلسمتداُع متّزٌق وشمّمّدع 

اًمّديـ ومت٤مُِمف ّٕن آسمتداَع زي٤مدة ذم اًمّديـ واًمّزي٤مدُة إّٟمام شمٚمحؼ اًمٌمَء اًمٜم٤ّمىمَص، 

ـَ مل يٙمٛمْؾ  امطم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب دًمٞمٌؾ واوٌح قمغم أّن اًمّدي ًّ وم٤مإلذُن سم٤مإلسمتداع أو اًم

ومل يتّؿ سمٕمُد، سمْؾ هٜم٤مك ظمرق حيت٤مج امم اًمرىمع او صمٚمٛم٦م شمٗمت٘مر إمم اًمًد واًمروم. ومٞمف 

وُم٤ًمئؾ شم٘متيض اًمّزي٤مدَة أو سم٘مَل ومٞمف سمٕمُض ٟم٘م٤مئص ووٕمػ ي٘متيض اجلؼَم ضمقاٟم٥م 

اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ "}واإلؾمتدراَك. والِل شمٕم٤ممم ي٘مقل: 

ؾْماَلَم ِديٜم٤ًم   .{"ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإْلِ

 سوم٧ْم أومٙم٤مرَ  -ٜم٤مس صمّؿ طمدصم٧ْم وشمٗمّجرْت ذم اًمٕمّمقر إظمػمة أؾم٤ٌمٌب وقم

أهؾ اًمٕمٚمؿ وآؾمتٜم٤ٌمط إمم  حترير هذا اعمقوقع وإطم٘م٤مق احلّؼ ُِمـ اًم٤ٌمـمؾ ومٞمٝم٤م 
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ـْ ضمديٍد  ـْ ُمٗم٤مهٞمَؿ ظم٤مـمئ٦ٍم وأومٙم٤مٍر زائٗم٦ٍم ذم ومٝمؿ هذه اعمًئٚم٦م أّوًٓ -ُِم شمٜمزهي٤مهل٤م قم

وذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم. وًمٕمّؾ أقمٔمَؿ سمقاقمثٝم٤م صمالٌث: شمٗمقيُض ُمٜم٤مص٥ِم اًمٕمٚمؿ واًمّديـ 

 أهٚمٝم٤م. وطِمّدة اًمّٓمٌع. وقمدُم اًمّدىم٦م ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ واًمّديـ يمام هق دأُب إمم همػم

٤مدات اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمرام. ًّ  اًم

ضمؾ هذه اًمٕمٜم٤مس شم٧ًٌٌّْم ُمًئٚم٦ُم اًمٌِدقم٦م ذم شمٗمّرق مجِع اعمًٚمٛملم وشمِمت٧ِّم  ِٕ و

ؿمٛمٚمٝمؿ وشمقهلِم صّٗمٝمؿ وومِمِؾ قمزائٛمٝمؿ وذم إي٘م٤مد ٟم٤مر احلرب اًّمذي زرَع 

 ىمٚمقب اعمًٚمٛملم وضمٕمٚم٧ْم إظمقاَن إُمس أقمداًء ومٞمام اًمٕمداوَة واًمٌٖمْم٤مَء سملم

سمٞمٜمٝمؿ. واعمٙمت٦ٌُم اإلؾمالُمٞم٦م وإْن يم٤مٟم٧ْم ذاظمرًة واومرًة سمٙمثػم ُِمـ اعم١مًّمٗم٤مت 

وهذا اًمٕمٌُد اًمّْمٕمٞمػ ىمْد  -واحلٛمد لِل –واعمّمٜمّٗم٤مت طمقَل اًمٌدقم٦م واعمٌتدقم٦م 

ـْ صمالصملم يمت٤مسم٤م اًّمتل أًّمٗم٧ْم ظم٤مّص٦م ذم هذا اعمقوق ع سمدًء سمٙمت٤مب ـم٤مًمع ُمٜمٝم٤م أيمثر ُِم

رمحف  ـه286ًمِٚمٕماّلُم٦م حمٛمد اسمـ وّو٤مح اًم٘مرـمٌل اعمتقرّم  "اًمٌدع واًمٜمّٝمل قمٜمٝم٤م"

ًمِٗمْمٞمٚم٦م اًمِّمٞمخ اًمّديمتقر ؾمٞمػ  "اًمٌِدقم٦م اإلو٤مومٞم٦م "الِل شمٕم٤ممم، وإٟمتٝم٤مًء سمٙمت٤مب

ّٓ أّن اعمقوقَع سمِح٤مضم٦ٍم ُمٚمّح٦ٍم إمم اًمّتٝمذي٥م  قمكم اًمٕمٍمي طمِٗمٔمف الِل ورقم٤مه، إ

وشم٘مًٛمٞمٝم٤م صمّؿ ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م وذم احلٙمؿ قمغم اًمٌّمء  واًمّتٜم٘مٞمح ذم ُمٗمٝمقُمٝم٤م

سم٤مإلطمداث واإلسمتداع، عم٤مأّٟمف ىمد يمُثرُمـ اإلومراط واًمّتٗمريط ذم هذا اعمج٤مل. وهذا 

اًمٙمتٞم٥ُم اًّمذي ذم أيديٙمؿ ظمٓمقٌة أؾم٤مؾمٞم٦م ذم حترير ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م ودمٚمٞم٦ِم ُمدًمقهل٤م 

ـّ أّن وحم٤موًم٦ٌم قمٚمٛمٞم٦م ذم شمّمحٞمح ُمٗمٝمقم اإلسمتداع واعمٌتدقم٦م وأطمٙم٤مُمٝمؿ، و أفم

 سم٠مطمًـ وضمف وأشمؿّ  هذا اًمُٙمتٞم٥َم ؾمٞمٕم٤مًم٩م هذه اًم٘مْمّٞم٦َم اًمِّم٤مئٙم٦َم يمالًّ أو سمٕمًْم٤م

 شمٗمّمٞمؾ إْن ؿم٤مء الِل شمٕم٤ممم.

 وهق َيِمتٛمؾ قمغم ؾمّت٦م اسمقاب: "وم٘مف اًمٌدقم٦م ذم اًمنّميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م"وأؾمٛمٞمُتف 
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اًم٤ٌمب إّول: ذم ذّم اإلسمتداع واعمٌتدقم٦م ذم ُٟمّمقص اًم٘مران واًمًٜم٦ّم واًمٕم٘مؾ 

ٚم ًّ  ٞمؿ.اًم

اًم٤ٌمب اًمّث٤مين: ذم شمٕمريػ اًمٌدقم٦م ًمٖم٦ًم واصٓمالطم٤ًم واًمٗمرُق سمٞمٜمف وسملم 

اعمّمٓمٚمح٤مت إظمرى، صمّؿ شم٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م سم٢مقمت٤ٌمراٍت خمتٚمٗم٦م وحت٘مٞمؼ اًمٌدقم٦م 

 احل٘مٞم٘مٞم٦م واإلو٤مومٞم٦م وقاسمٓمٝم٤م وأؾم٤ٌمهب٤م.

اًم٤ٌمب اًمّث٤مًم٨م: ذم ُمًئٚم٦م اًمؽّمك وصٚمتف سم٤مإلسمتداع، وسمٞم٤من اظمتالف اًمٕمٚمامء ومٞمف 

 ٚمٝمؿ وحت٘مٞمؼ اًمّّمقاب ومٞمف.ُمع ذيمر دٓئ

 اعمٌتدقم٦م. اًم٤ٌمب اًمّراسمع: ذم أطمٙم٤مم اًمٌدقم٦م واعمٌتدقم٦م ويمٞمٗمٞم٦ّم اًمّتٕم٤مُمؾ ُمع

قاد إقمٔمؿ وُمّمداىمٝم٤م، وذُح طمدي٨م  ًّ اًم٤ٌمب اخل٤مُمس: ومٞمف ذيمُر أطم٤مدي٨م اًم

شمٗمّرق إُّم٦م وسمٞم٤مُن ُمّمٓمٚمح أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م: شمقوٞمح هذا اإلصٓمالح 

آشّمّم٤مف سم٤مًمٌدقم٦م واعمٌتدقم٦م وومٞمف سمٞم٤مُن  وذيمر قمٜم٤مس اخلروج ُمٜمٝم٤م وأؾم٤ٌمب

 اًمٌدع اًماّليت شُمقضم٥م هذا اًمتٗمّرَق اعمذُمقم.

٤مدس: ذم شمٓمٌٞمؼ وقاسمط اًمٌدقم٦م قمغم ومروع وُم٤ًمئؾ ؿمّتك ذم ضم٤مٟم٥م  ًّ اًم٤ٌمب اًم

 اًمٕم٘مٞمدة واًمٕمٛمؾ.

وإيّن أقمؽمُف اقمؽماوم٤م همػَم رؾمٛمّل سمِرطم٤مسم٦م صدري سمِ٘مّٚم٦م قمٚمٛمل وىمّمقِر سم٤مقمل      

ـْ أْن ذم اًمتّحرير واًمّت٤مًم ٞمػ وًمِذا وم٠مىمؽمُح ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أْن ٓ يٙمّٗمقا أيدهَيؿ قم

ٌّٝمقين قمغم أّي ظمٓم٠م  قمٚمٛمّٞم٤م يم٤من أو ُمٓمٌٕمّٞم٤م أو ُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٤مًمؽّمشمٞم٥م واًمّتٝمذي٥م  -ُيٜم

- .  وضمدوه أصمٜم٤مَء ىمراءة هذا اًمُٙمتٞم٥م وأْن ُيرؿِمدوين إمم ُم٤م هق ظمػم وطمؼٌّ

اًمّثٜم٤مء اجلٛمٞمؾ ٕصح٤مب وذم اخِلت٤مم ٓ أٟمًك أْن أشمقضّمف سم٤مًمِّمٙمر اجلزيؾ و

ـْ اًمٕمٚمامء وإؾم٤مشمذة وأصح٤ميب اًّمذيـ ؾم٤مقمدوين ذم مجِع هذه اعم٤مدة  اًمٗمْمٞمٚم٦م ُِم
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ـْ ُمّد إزّم يَد  وشمٜم٘مٞمحٝم٤م وهتذيٌٝم٤م وأؾمئُؾ الِلَ شمٕم٤ممم ريّبَ اًمٙمريؿ أْن جيزَي يمؾَّ َُم

اًمّتٕم٤مون واعم٤ًمقمدة ذم شم٤مًمٞمػ هذا اًمُٙمتٞم٥م وذم حترير ُم٤ٌمطمث٦م وُمراضمٕم٦م أسمقاسمف أو 

 ـم٤ٌمقمتف وٟمنمه.ذم 

وأظمػما ومٝمذا ضُمٝمدي اًمٗم٤مشمر اًم٘مّمػم ٓ أّدقمل ومٞمف ومْمال وٓ يمامٓ وم٤مًمّتقومٞمؼ 

واًم٘مٌقل ومْمٌؾ يمٌػٌم ُِمـ الِل ٟمٓمٚمٌف وأؾمئُؾ ريّبَ اًمٙمريَؿ احلٜم٤ّمن اعمٜم٤ّمن أْن ُيزيّمَل 

ٌّف وطم٥ّم ديٜمف وأْن جيٕمَؾ  ـْ ُم٤م ؾمقاه وأْن يٛمأل ىمٚمقسَمٜم٤م سمِح ٟمٗمقؾَمٜم٤م وُيٓمّٝمر ىمٚمقسَمٜم٤م قم

يَتٜم٤م وىمّمَدٟم٤م وأْن جيٕمؾ هذا اًمُٙمتٞم٥َم ؾم٤ٌٌم ًمرو٤مئف. اًمّٚمٝمؿ رسّمٜم٤م اًمٙمريَؿ رو٤مه هم٤م

أرطمؿ اًمّرامحلم ضِمئٜم٤م إًمٞمؽ سمٌْم٤مقم٦م ُُمزضم٤مة وم٠موِف ًمٜم٤م اًمٙمٞمَؾ وشمّمّدْق قمٚمٞمٜم٤م إّٟمؽ 

 حت٥ّم اعمتّمّدىملم.

 يمتٌف اًمٕمٌُد اًمّْمٕمٞمػ قُمٌٞمد اًمرمحـ

 ن()سم٤ميمًت٤م،قمْمقهٞمئ٦م اإلومت٤مء سمدار اًمٕمٚمقم اًمّرمح٤مٟمٞمف،سمٛمديٜم٦م ُمردان

 ـه39ؿمقال 11
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 الباب األّول

 ذّم آبتداع وادبتدعة يف ضوء الؽتاب والسـّة والعؼل الّسؾقم
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 ذمُّ آبتداع وادبتدعة يف ضوء الؽتاب

 إشوداد وجوه أهل البدعة

ـْ سَمْٕمـِد َُمـ٤م ضَمـ٤مَءُهُؿ } ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم: ىُمـقا َواظمتٚمٗمـقا ُِمـ ـَ شَمَٗمرَّ ـِذي َٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًمَّ َو

ٌَٞمِّٜمَ  ٤م ٤115مُت َوُأوًَمِئَؽ هَلُْؿ قَمَذاٌب قَمٔمِٞمٌؿ )اًْم َقدُّ ُوضُمقٌه وَم٠َمُمَّ ًْ ٌَْٞمضُّ ُوضُمقٌه َوشَم ( َيْقَم شَم

ْت ُوضُمقُهُٝمْؿ َأيَمَٗمْرشُمْؿ سَمْٕمَد إِياَمٟمُِٙمْؿ وَمُذوىُمقا اًْمَٕمذَ  ـَ اؾْمَقدَّ ِذي  اَب سماَِم يُمٜمُْتْؿ شَمْٙمُٗمُروَن اًمَّ

 [.116،  115]آل قمٛمران : 

٤ٌّمس وأسمق ُأُم٤مُم٦م  -ٗمّنيـ  ىمد ذه٥م مجع ُمـ اعم وقمغم رأؾمٝمؿ قمٌد الِل سمـ قم

 1إمم أن اعمراد هبقٓء اًمٜم٤ّمس هؿ أهؾ اًمٌدع وإهقاء اًم٤ٌمـمٚم٦م -ريض الِل قمٜمٝمام

وقمغم إىمّؾ وم٤مٔي٦مشمِمٛمٚمٝمؿ وإن يم٤من واردا ذم همػمهؿ. وقمغم هذا وم٤مٔي٦مٟمّص قمغم 

 أّن هلؿ قمذاب قمٔمٞمؿ ذم أظمرة وشمًقّد وضمقهٝمؿ هٜم٤مك.

 ػّرق عن األّمة وضاللاإلبتداع ت

ٌَُؾ }ي٘مقل الِل شمٕم٤ممم: ًُّ َٓ شَمتٌَُِّٕمقا اًم ٌُِٕمقُه َو َتِ٘مٞماًم وَم٤مشمَّ ًْ اـمِل ُُم َوَأنَّ َهَذا ِسَ

٤ميُمْؿ سمِِف ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمتَُّ٘مقنَ  ـْ ؾَمٌِٞمٚمِِف َذًمُِٙمْؿ َوصَّ َق سمُِٙمْؿ قَم  [153]إٟمٕم٤مم :  {وَمَتَٗمرَّ

ٌؾ ومٍماُط الِل هق اًّمذي دقم٤م إًمٞمف ذم أي٤مت قمدي ًّ دة،وهق ؾمٌٞمؾ اًمًٜم٦ّم. وأُّم٤م اًم

اعمتٗمّرىم٦م قمٜمٝم٤م ومٝمل ؾُمٌؾ أهؾ اًمّزيغ واًمٌدع، وآسمتداع ؾمٚمقك ؾمٌٞمؾ اًمّْمالل 

 واحلرُم٤من. 
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وًمٞمس اعمراد ؾمٌؾ اعمٕم٤ميص: ٕن اعمٕم٤ميص   ىم٤مل اًمٕمالُّم٦م اًمِّم٤مـمٌل رمحف الِل:     

دائام قمغم ُمْم٤مه٤مة اًمتنميع،  ُمـ طمٞم٨م هل ُمٕم٤مص مل يْمٕمٝم٤م أطمد ـمري٘م٤م شمًٚمؽ

 1وإٟمام هذا اًمقصػ ظم٤مص سم٤مًمٌدع اعمحدصم٤مت.

 ِمعقار الػرق بني الّّصاط ادستؼقم وغرها

 يمثػما ُّم٤م ُي٘م٤مل: إّن يمّؾ ومرىم٦م شمّدقمل أهّن٤م هل قمغم اًمٍّماط اعمًت٘مٞمؿ ساِط الِل،

ُمـ ىِمٌٚمٝمؿ  وآظمتالف إّٟمام ضم٤مء  وهمػُمهؿ هؿ اًّمذيـ ؾمٚمٙمقا ُمًٚمؽ اًمتٗمّرق،

 –ذم شمٕمٞملم ذًمؽ اًمٍّماط قمدُد أىمقال مجٞمع اًمِٗمرق دوٟمٜم٤م ومٝمل اًمّزائٖم٦م. وإىمقاُل 

ويمذًمؽ ًمٞمس ُمٜمٝمؿ ُمـ يّدقمل ذًمؽ سمٖمػم دًمٞمؾ، سمؾ   –اعمٜمدرؾم٦م ُمٜمٝم٤م واعمٕم٤مسة 

ٙمقن ويًتّدًمقن سم٠مرضمح اًمّدًمٞمؾ وأطمٙمٛمف قمٜمدهؿ. ًّ وم٤مًمًقال أن أٟمف  يمٚمُّٝمؿ يتٛم

ـْ  هؾ ُمـ وُمرىم٤من ُيٛمّٞمز سملم أهؾ احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ ويٗمّمُؾ أهؾ ساط الِل ُِم

ـْ سملم هذه اًمّدقم٤موي اًمٙمثػمة؟أص ٌؾ إظمرى؟ و يمٞمػ ُيٗمٝمؿ احلؼُّ ُم ًّ  ح٤مب اًم

 واجلقاب: أّن اًمُٗمرىم٤مَن سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ وأهؾ يمّؾ ُّمٜمٝمام واوح 

ٜمٞم٦م. وهل اعمٕمٞم٤مر اًمقاوح اًّمذي يٗمّمؾ  ًّ ٜم٦م اًم ًّ همػم ُمتٖمػّم وهذا اًمٗمرىم٤مُن هق اًم

ٌؾ ًّ ٤م شُمٕمرف إؿمٞم٤مء ومٙمثػما ُمّ  ،سملم أهؾ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ وهمػمه٤م ُمـ اًم

ٌٞمؾ واىمتٌس ومٞم ًّ ف ُمـ سم٠موداده٤م، ومٛمـ سمٜمك اقمت٘م٤مده وأىمقاًمف وأومٕم٤مًمف قمغم هذا اًم

وم٘مد اهتدى ووصؾ إمم قملم احلّؼ واًمّّمقاب، وُمـ أؾّمس سمٜمٞم٤مَٟمف ، ُمِمٙمقة أٟمقاره

ٌٞمؾ إمم قمغم ُم٤م ؾمقاه ُمـ اًمّٓمرق وم٘مد وّؾ ذم ُمٕمروم٦م احلّؼ وهمقى قمـ  ًّ  ىمّمد اًم

                                                          

 .76ص1آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل ت اهلالزم ،اًم٤ٌمب اًمّث٤مين ذم ذّم اًمٌدع،ج 1



11 

ّٓ أْن يتٖمّٛمده سمٖمٗمراٟمف اًمقاؾمع.الِلَ ؾم٤معم٤م  كاجل٤مئر،وٓ يٚم٘م  يم٤مُمال، إ

ومًٌٞمُؾ اًمًٜم٦ّم هل اًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمدة عمٕمروم٦م اهلدى ُمـ اًمّْمالل  واًمٖم٨ّم ُمـ 

الم ُمـ ريمٌِٝم٤م وم٘مد ٟمج٤م  ًّ ٛملم، ُمثُٚمف يمٛمثؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم ًّ اًم

ومقق  وم٘مد هٚمؽ وهمرق ذم فمالم سمٕمْمٝم٤م وُمـ طم٤مد قمٜمٝم٤م وؾمٚمِؿ ُمـ قمذاب الِل،

ُمٜمف صمّؿ سم٤مًمّث٤ٌمت  ُم٤م ظمرج ًمٚمخروج ُمٜمٝم٤م إّٓ سم٤مًمّرضمقع إمم ؾمٌٞمَؾ   سمٕمض ٓ

 وآؾمت٘م٤مُم٦م حت٧م فمالًمف.

وائؾ قمـ قمٌد الِلِ ًٜمده قمـ أيب ـوي١مّيده ُم٤م رواه اًمّٓمؼمي ذم شمٗمًػم هذه أي٦م سم

ىم٤مل: ظمّط ًمٜم٤م رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقُم٤م ظمٓم٤م وم٘م٤مل: هذا ؾمٌٞمؾ الِل. 

ظمٓمقـم٤م وم٘م٤مل: هذه ؾمٌؾ، قمغم يمؾ  صمؿ ظمط قمـ يٛملم ذًمؽ اخلط وقمـ ؿمامًمف

ؾمٌٞمؾ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمٓم٤من يدقمق إًمٞمٝم٤م. صمؿ ىمرأ هذه أي٦م: )وأن هذا ساـمل ُمًت٘مٞمام 

 وم٤مشمٌٕمقه وٓ شمتٌٕمقا اًمًٌؾ ومتٗمرق سمٙمؿ قمـ ؾمٌٞمٚمف(.

تٌٕمقا اًمًٌؾ ومتٗمرق وروى أيْم٤م ذم شمٗمًػم أي٦مقمـ جم٤مهد ذم ىمقل الِل: )وٓ شم

 1، ىم٤مل: اًمٌدع واًمِمٌٝم٤مت.سمٙمؿ قمـ ؾمٌٞمٚمف(

أّٟمف قمغم  هذا ومال اقمتداَد سمٜمٗمس اًمّدقمقى وإّٓ ومٝمؾ ُِمـ قم٤مىمؾ ذم اًمّدٟمٞم٤م ُي٘مرُّ وقمغم 

اًم٤ٌمـمؾ صُمّؿ  َيٌ٘مك ُُمًتِٛمّرا قمٚمٞمف؟ سمؾ إصُؾ إصٞمؾ واحلّؾ اًمقطمٞمد أن 

شُمٕمرض يَمؾُّ مج٤مقم٦م سمام ًمدهي٤م ُمـ آقمت٘م٤مدات وإىمقال وإومٕم٤مل وإطمقال قمغم 

 غم هدى وساط الِل وُمـ ؾمٚمؽ ظمالَف اًمًٜم٦ّم اًمّث٤مسمت٦م ومٛمـ واوم٘مف اًمًٜم٦ُّم يم٤من قم
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ٌؾ وإن إّدقمك أّٟمف هق قمغم احلّؼ. ًّ ـْ ٟمٗمًف هق ِِمّـ شمٗمّرىم٧م هبؿ اًم  اًمًٜم٦ّم واسمتدع ُم

  .آبتداع جور وعدول عْن رصاط اهلل

َداُكْم َأْْجَِعنيَ }قال اهلل تعاىل:  بِقِل َوِمـَْفا َجائٌِر َوَلْو َصاَء ََلَ  {َوَعَذ اهللهِ َقْصُد السه

 [9لـحل : ]ا

ًمٚمقضمقب اًمتٗمّْمكم أي يتحتّؿ قمغم الِل  "قمغم"ىمد ذه٥م سمٕمض اعمٗمّنيـ إمم أّن 

أن يٌلّم اًمّٓمريؼ اًمقاوح اعمقصؾ إًمٞمف عمـ أراد أن يًٚمؽ ؾمٌٞمَؾ اهلداي٦م، 

ٌٞمؾ اًم٘م٤مصد  أي إّٟمام "إمم"هٜم٤م سمٛمٕمٜمك  "قمغم"وسمٕمْمٝمؿ إمم أّن  ًّ يقصؾ إمم الِل اًم

 ًّ  1ٌٞمؾطمٞمٜمام سمٕمض اًمّٓمرق ضم٤مئرة قمـ ىمّمد اًم

ٌٞمؾ اجل٤مئر ؾُمٌُؾ اًمٌدقم٦م وإهقاء اعمختٚمٗم٦م،    ًّ  وقمغم يُمّؾ وم٤معمراُد ُمـ اًم

ـْ ؾمٌٞمؾ الِل روى اًمّٓمؼمي سمًٜمده قمـ اسمـ  وآسمتداع اٟمحراف وُمٞمالن قم

 2قم٤ٌمس، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم )وُمٜمٝم٤م ضم٤مئر( ي٘مقل: إهقاء اعمختٚمٗم٦م.

 تزئة الّرشول عن ادبتدعني

ـَ }ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم: ِذي  إِٟمَّاَم  إِنَّ اًمَّ
ٍ
ء ٧َم ُِمٜمُْٝمْؿ ذِم َرْ ًْ ىُمقا ِديٜمَُٝمْؿ َويَم٤مُٟمقا ؿِمَٞمًٕم٤م ًَم وَمرَّ

ٌِّئُُٝمْؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٗمَٕمُٚمقنَ   [159]إٟمٕم٤مم :  {َأُْمُرُهْؿ إمَِم الِلَِّ صُمؿَّ ُيٜمَ

 اظمتٚمػ اعمٗمّنون ذم ُمّمداق ه١مٓء اًمٜم٤ّمس، ىمْد ذه٥م يمثػم ُّمٜمٝمؿ إمم أّن اعمراَد 
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هقاء اًم٤ٌمـمٚم٦م ُمـ هذه إُُّم٦م، رواه اإلُم٤مم اًمّٓمؼمي سمًٜمده قمـ سمف أهُؾ اًمٌدع وإ

 1أيب هريرة  ُمقىمقوم٤م وُمرومققم٤م.

ومٝمذا يدّل قمغم أّن آسمتداع ذم اًمّديـ واإلطمداَث ومٞمٝم٤م ؾم٥ٌُم شمٗمريؼ إُُّم٦م.        

وٓخيٗمك ُم٤مذم اًمتّٗمريؼ ُمـ اًمِقزر واإلصمؿ واًمت٥ًٌّم جلٛمٚم٦م ُمـ اعمٕم٤ميص 

رؾمقل الِل صغّم الِل قمٚمٞمف ـ، وىمد أظمؼَمت أي٦م أّن واعمٜمٙمرات واًمنّمور واًمِٗمت

ـَ إؾم٤مًمٞم٥م  اًمٌٚمٞمٖم٦م اًمٌديٕم٦م وؾمّٚمؿ  ًمٞمس ُمٜمٝمؿ ىمّط أي يم٠مّٟمف سمريء ُّمٜمٝمؿ، وهذا ُِم

 إيمٞمدة ًمٚمٜمّٝمل قمـ اًمٌّمء واعمٜمع ُمٜمف.

 اإلحداث يف الّدين مظفر الغؾّو ادذموم

َٓ شَمْٖمُٚمقا ذِم دِ }ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم:  َّٓ َي٤مَأْهَؾ اًْمٙمِت٤َمِب  َٓ شَمُ٘مقًُمقا قَمغَم الِلَِّ إِ يٜمُِٙمْؿ َو

 [.171اًمٜم٤ًمء: ؾمقرة ]{احْلَؼَّ 

َٓ شَمْٖمُٚمقا ذِم ِديٜمُِٙمْؿ هَمػْمَ احْلَؼِّ } ويمذا ضم٤مء ذم ؾمقرة اعم٤مئدة:    ىُمْؾ َي٤مَأْهَؾ اًْمٙمَِت٤مِب 

ٌُْؾ َوَأَوٚمُّقا يَمثػًِما وَ  ـْ ىَم َٓ شَمتٌَُِّٕمقا َأْهَقاَء ىَمْقٍم ىَمْد َوٚمُّقا ُِم  َو
ِ
ـْ ؾَمَقاء َوٚمُّقا قَم

ٌِٞمؾِ  ًَّ  [.77]آي٦م:  {اًم

هنك الِل ذم أيتلم قمـ اًمٖمٚمّق ذم اًمّديـ واًمٖمٚمّق هق جم٤مَوزة احلّؼ واًمتخّٓمل ُمٜمف 

سم٠من ُيٕمِرض قمـ إدًّم٦م اًمنّمقمّٞم٦م اًمقاوح٤مت ويتٛمًؽ سمام هل يم٤مًمِّمٌٝم٤مت 

ٔمر وهذا اًمقصػ يّمدُق قمغم أهؾ إهقاء واًمٌِدع، وئمٝمر سم٤مًمٜمّ  واعمتِم٤مهب٤مت،

إمم أطمقال اعمٌتدقم٦م وشم٤مرخيٝمؿ أّن أيمثر ُمٜمِم٠م آسمتداع و ضمذر أؿمج٤مر اإلطمداث 
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هق هذا اًمٖمٚمّق ذم اًمّديـ سم٤مإلومراط ُمٜمف أو اًمّتٗمريط ومٞمف، وقمغم هذا وَمُٝمؿ قمغم ـمٚمٞمٕم٦م 

 ُمّم٤مديِؼ هذا اًمقصػ.
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 ذّم آبتداع وادبتدعة يف ضوء السـّة

ًّمتل وردت قمنماُت اًمٜمّّمقص إّن اًمٌِدقم٦َم وآسمتداع يمامىمدُمٜم٤م ُمـ اعمٜمٙمرات ا

ذم ذُّمٝم٤م وردع اًمٜم٤ّمس ُمـ آىمؽماب إًمٞمٝم٤م وم٢مهّن٤م ُمـ ٟمقع اًمّتّم٤مدم واًمتّزاطمؿ ُمع 

اًمّديـ وًمذا وم٢مّن ذظمػمَة إطم٤مدي٨م ُمِمحقٟم٦م سمذّم آسمتداع وأهٚمف وؾمقء ُمٜم٘مٚمٌٝمؿ 

وؿِمّدة قمذاهبؿ وذًّمتٝمؿ  وهقاهنؿ قمغم الِل ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم ذم اًمّدٟمٞم٤م وإظمرة، 

ـْ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م.ٟمذيمُر   ُهٜم٤م ٟمٌذة يًػمة ُم

 اإلحداث مردود عذ صاحبه

قمـ قم٤مئِم٦م ريض الِل قمٜمٝم٤م، ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ُمـ 

 1أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ومٞمف، ومٝمق رّد.

 ادػفوم الّّشعّي لؾبدعة يف ضوء األحاديث

ٗمٝمقم اًمٌدقم٦م ذم ٟمٔمر أي ُمردود ٓ ُي٘مٌؾ ُمٜمف ذًمؽ، وهذا احلدي٨م يمحّد ضم٤مُمع عم

اًمِّم٤مرع، وم٤مإلطمداث هق إجي٤مد رء قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ وهق إؿم٤مرة إمم إطمداث 

رء ضمديد دون أن يٙمقن ًمف أصؾ ذم اًمّديـ، وم٢مْن يم٤من ًمف أصؾ صم٤مسم٧م ذم اًمّديـ 

ّٓ قمغم  "اإلطمداث"ٓ يٙمقن ُمـ اًمٌدقم٦م ذم رء ّٕن  ٓ ُيٓمٚمؼ ذم يمالم اًمٕمرب إ

 ضمد ىمٌُؾ ٓ سمٜمٗمًف وٓ سمٜمٔمػمه وأصٚمف.اًمٌّمء اجلديد اًّمذي مل ُيق

 إؿم٤مرة إمم أن اإلطمداث اعمذُمقم هق  "ذم أُمرٟم٤م "وىمقًمف صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  

                                                          

سم٤مب إذا اصٓمٚمحقا قمغم صٚمح ضمقر وم٤مًمّمٚمح ُمردود،رىمؿ احلدي٨م: ، صحٞمح اًمٌخ٤مري 1

2697. 
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اإلطمداث ذم اًمّديـ، أُّم٤م اإلطمداث ذم أُمقر اًمّدٟمٞم٤م ومال هق رّد وٓ هق ُمـ اًمٌدقم٦م 

صُمّؿ شمٕمؽميف إطمٙم٤مُم اخلٛم٦ًم،   –قمٜمد اجلٛمٝمقر  -سمؾ إصؾ ومٞمف اإلسم٤مطم٦م  

إؿم٤مرة إمم أّن اإلطمداث اعمٜمٝمّل قمٜمف هق اًّمذي ًمٞمس ًمف أصؾ  "ُم٤مًمٞمس ُمٜمف"فوىمقًم

وظمرج سمف ُم٤م ًمف أصؾ ذم اًمّديـ وم٢مّٟمف  "أطمدث"ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم وومٞمف شم٤ميمٞمد ل

 ًمٞمس سمٌدقم٦م يمام ُمّر.

 ؟كػس اإلحداث مذموم أم العؿل به

هق اعمذُمقم وم٘مط سمؾ يمام أّن اإلطمداَث ُمٜمٝمّل قمٜمف وُمذُمقم  وًمٞمس اإلطمداُث 

ًمؽ اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ اعمحدث ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ:ّٕن اإلطمداث ُُمٜمع قمٜمف ًمٗم٤ًمد ذم يمذ

اعمحدث واًمٕمٛمؾ سم٤مًمٗم٤ًمد ِمٜمقع ُمذُمقم أيْم٤م ويدّل قمٚمٞمف ُم٤م ُروي ذم رواي٦م 

إّٓ أّن ٟمٗمس اإلطمداَث أؿمٜمع وأىمٌح:ٕٟمف يمام  "ُمـ قمِٛمؾ قمٛمال  "ُأظمرى ُِمـ ىمقًمف

ـُ ُمٕمّمٞم٦م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٌدقم٦م يمذا يٙمقن ذريٕم٦م ًمٕمٛمؾ إ ظمريـ وشم٤ًٌٌّم يتْمّٛم

 ًمْمالهلؿ سم٤مًمٕمٛمؾ سمف ومٞمٙمقن قمٚمٞمف ِوزُر مجٞمع ُمـ قمِٛمؾ سمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

هذا احلدي٨م ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ىمقاقمد اإلؾمالم " ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمّقوي رمحف الِل:

وهق ُمـ ضمقاُمع يمٚمٛمف صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف سيح ذم رد يمؾ اًمٌدع 

أٟمف ىمد يٕم٤مٟمد سمٕمض اًمٗم٤مقمٚملم ذم واعمخؽمقم٤مت وذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م زي٤مدة وهل 

سمدقم٦م ؾمٌؼ إًمٞمٝم٤م وم٢مذا اطمت٩م قمٚمٞمف سم٤مًمرواي٦م إومم ي٘مقل أٟم٤م ُم٤م أطمدصم٧م ؿمٞمئ٤م 

طمدصمٝم٤م اًمٗم٤مقمؾ اعمحدصم٤مت ؾمقاء أ ومٞمحت٩م قمٚمٞمف سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمتٍميح سمرد يمّؾ 
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وهذا احلدي٨م ِم٤م يٜمٌٖمل طمٗمٔمف واؾمتٕمامًمف ذم إسمٓم٤مل أو ؾمٌؼ سم٢مطمداصمٝم٤م ..

 1.تدٓل سمفاعمٜمٙمرات وإؿم٤مقم٦م آؾم

 كّل بدعة ضاللة

قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد الِل، ىم٤مل: يم٤من رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ظَمَٓم٥َم  

امحَرت قمٞمٜم٤مه، وقمال صقشمف، واؿمتد همْمٌف، طمتك يم٠مٟمف ُمٜمذر ضمٞمش ي٘مقل: 

صٌحٙمؿ وُم٤ًميمؿ، وي٘مقل: سمٕمث٧م أٟم٤م واًم٤ًمقم٦م يمٝم٤مشملم، وي٘مرن سملم إصٌٕمٞمف 

٢من ظمػم احلدي٨م يمت٤مب الِل، وظمػم اًم٤ًٌمسم٦م، واًمقؾمٓمك، وي٘مقل: أُم٤م سمٕمد، وم

 2اهلدى هدى حمٛمد، وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م.

واًمّْمالًم٦م ظمالف اهلداي٦م أي اًمٕمدول قمـ اًمٍّماط اعمًت٘مٞمؿ، ومٛمـ أطمدث ذم  

اإلؾمالم ؿمٞمئ٤م ُّم٤م أو قمٛمؾ سمام أطمدث ومٞمف وم٘مد وّؾ قمـ اًمٓمريؼ احلّؼ وم٢من احلّؼ 

 ٦م.واًمٍّماط اعمًت٘مٞمؿ هق اًمٙمت٤مُب واًمًٜمّ 

 اإلبتداع شبُب ِوزر َمن عؿل به إىل يوم الؼقامة

قمـ ضمرير سمـ قمٌد الِل ذم طمدي٨م ـمقيؾ ىم٤مل رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف 

ـّ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمًٜم٦م، ومٕمٛمؾ هب٤م سمٕمده، يمت٥م ًمف ُمثؾ أضمر  وؾمٚمؿ: ُمـ ؾم

ـّ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م  ُمـ قمٛمؾ هب٤م، وٓ يٜم٘مص ُمـ أضمقرهؿ رء، وُمـ ؾم

                                                          

ٚم٦م ورد حمدصم٤مت يمت٤مب إىمْمٞم٦م،سم٤مب ٟم٘مص إطمٙم٤مم اًم٤ٌمـم ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ، 1

 إُمقر.

 .867صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓم٦ٌم، رىمؿ احلدي٨م:  2
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ت٥م قمٚمٞمف ُمثؾ وزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م، وٓ يٜم٘مص ُمـ ؾمٞمئ٦م، ومٕمٛمؾ هب٤م سمٕمده، يم

 1أوزارهؿ رء.

وم٤معمحدُث يٙمقن ؾم٤ٌٌم جلٛمٞمع ُمـ قمِٛمؾ سمٌدقمتف سمٕمده إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمٞم٨ُم ًمقمل 

حُيدصمف عم٤م وىمع اًمٜم٤ّمس ذم هذه اعمٝمٚمٙم٦م. وهذا اًمققمٞمد قم٤مّم ذم اإلطمداث وذم 

 اًمت٥ًٌّم ًمٚمٛمٕم٤ميص إظُمرى.

اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أنّ  ذم ؾمٜمٜمف:وُمثٚمف ذم رواي٦م ُأظمرى رواه٤م اًمؽّمُمذي 

ىم٤مل ًمٌالل سمـ احل٤مرث: إقمٚمؿ قمٛمرو سمـ قمقف ىم٤مل: ُم٤م أقمٚمؿ ي٤م رؾمقل الِل؟ ىم٤مل: 

إٟمف ُمـ أطمٞم٤م ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمتل ىمد أُمٞمت٧م سمٕمدي، وم٢من ًمف ُمـ إضمر ُمثؾ ُمـ قمٛمؾ هب٤م 

ُمـ همػم أن يٜم٘مص ُمـ أضمقرهؿ ؿمٞمئ٤م، وُمـ اسمتدع سمدقم٦م والًم٦م ٓ شمريض الِل 

 2ٞمف ُمثؾ آصم٤مم ُمـ قمٛمؾ هب٤م ٓ يٜم٘مص ذًمؽ ُمـ أوزار اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤م.ورؾمقًمف يم٤من قمٚم

ٜمـ ٓ ؾمّٞمام اًّمتل ىمد شمرك اًمٜم٤ّمس اًمٕمٛمؾ هب٤م  ًّ وهق واوح ذم ومْمؾ إطمٞم٤مء اًم

 ويمذًمؽ يّتْمح ُمٜمف ظمٓمر آسمتداع ذم اًمّديـ واإلطمداث ومٞمف.

 آبتداع شبب احلرمان من احلوض 

 صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض الِل قمٜمٝمام، ىم٤مل: ظمٓم٥م رؾمقل الِل 

                                                          

صحٞمح ُمًٚمؿ ، سم٤مب ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م وُمـ دقم٤م إمم هدى أو والًم٦م،رىمؿ  1

 .1117احلدي٨م: 

ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ت ؿم٤ميمر، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إظمذ سم٤مًمًٜم٦م واضمتٜم٤مب اًمٌدع، رىمؿ احلدي٨م:  2

2677. 
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يمام }وم٘م٤مل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، إٟمٙمؿ حمِمقرون إمم الِل طمٗم٤مة قمراة همرٓ، صمؿ ىم٤مل: 

أٓ  "إمم آظمر أي٦م، صمؿ ىم٤مل:  {سمدأٟم٤م أول ظمٚمؼ ٟمٕمٞمده، وقمدا قمٚمٞمٜم٤م إٟم٤م يمٜم٤م وم٤مقمٚملم

وإن أول اخلالئؼ يٙمًك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إسمراهٞمؿ، أٓ وإٟمف جي٤مء سمرضم٤مل ُمـ أُمتل 

امل، وم٠مىمقل: ي٤م رب أصح٤ميب، ومٞم٘م٤مل: إٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م ومٞم١مظمذ هبؿ ذات اًمِم

ويمٜم٧م قمٚمٞمٝمؿ ؿمٝمٞمدا ُم٤م دُم٧م }أطمدصمقا سمٕمدك، وم٠مىمقل يمام ىم٤مل اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح: 

ومٞم٘م٤مل: {ٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ وأٟم٧م قمغم يمؾ رء ؿمٝمٞمدومٞمٝمؿ، ومٚمام شمقومٞمتٜمل يمٜم٧م أٟم٧م اًمرىم

 1."إن ه١مٓء مل يزاًمقا ُمرشمديـ قمغم أقم٘م٤مهبؿ ُمٜمذ وم٤مرىمتٝمؿ 

 تحؼاق الؾعـة كون آبتداع شبب إلش

ؾمت٦م ًمٕمٜمتٝمؿ  "قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

يم٤من: اًمزائد ذم يمت٤مب الِل، واعمٙمذب سم٘مدر الِل،  ٟمٌل وًمٕمٜمٝمؿ الِل ويمّؾ 

 واعمتًٚمط سم٤مجلؼموت ًمٞمٕمز سمذًمؽ ُمـ أذل الِل، ويذل ُمـ أقمز الِل، واعمًتحّؾ 

 2."ًمًٜمتل ٤مركُ تّ حلرم الِل، واعمًتحؾ ُمـ قمؽميت ُم٤م طمرم الِل، واًم

اًمّزي٤مدُة ذم يمت٤مب الِل هق آسمتداع وم٢مّٟمف قم٤ٌمرة قمـ اًمّزي٤مدة ذم اًمّديـ سمال إذن ُمـ 

اًمِّم٤مرع. ودًٓم٦م احلدي٨م قمغم ذّم آسمتداع فم٤مهر. وم٤مإلطمدث ذم اًمّديـ يم٢مي٘م٤مع 

 ٟمٗمًف ذم ىمٕمر اعمٚمٕمقٟملم اعمٓمروديـ، أقم٤مذٟم٤م الِل شمٕم٤ممم.

                                                          

 .4625رىمؿ احلدي٨م::ويمٜم٧م قمٚمٞمٝمؿ ؿمٝمٞمدا ُم٤م دُم٧م ومٞمٝمؿىمقًمف: صحٞمح اًمٌخ٤مري سم٤مب  1

ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ت ؿم٤ميمر ،أسمقاب اًم٘مدر قمـ رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، رىمؿ  2

 .2154احلدي٨م:
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 ممضار آبتداع يف مقزان العؼل السؾق

إّن اًمٕم٘مَؾ واًمٜمّ٘مَؾ شمقاردا مت٤مُم٤ًم قمغم ذّم آسمتداع ذم اًمّديـ وؿمّدِة هقًمف وقمغم أّٟمف 

ـمريٌؼ حمٗمقٌف سم٤معمخ٤مـمر واعمٝم٤مًمِؽ ىمّٚمام يٜمجق ؾم٤مًمُٙمف. وم٤مٓىمتح٤مُم ومٞمف يم٠مّٟمف شمٕمريُض 

ٌُٕمد ُمـ الِل وىمد  ورؾمقًمف واعمًٚمٛملم.اًمٜمّٗمس ًمٚمخزي واهلالك واًمٕمذاِب واًم

ُمـ ُٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم سمّمدد اعمٜمع ُمٜمف وذُّمف ومٞمام سمحٛمدالِل وُمٜمف ٟمٌذة  ذيمرٟم٤م

ٚمٞمؿ واًمّٓمٌع اعمًت٘مٞمؿ وُمـ  .شم٘مّدم ًّ وأن ٟمذيمر طمٙمٛمف وُمٙم٤مٟمتف ذم ٟمٔمر اًمٕم٘مؾ اًم

الُم٦م قومٞمؼالِل اًمتّ  ًّ  .واًم

 عدم اشتؼالل العؼل لؾؿصالح وادػاشد

إّن اًمٕم٘مَؾ اعمحض ٓ يًت٘مّؾ سم٢مدراك اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد وُمـ اًمّدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ 

ـُ آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ وأـمراف اًمٜمّٝم٤مر ٓ ؾِمٞماّم اعمّم٤مًمُح  ُم٤م ىمد ضمّرسمف اًمٕم٘مالُء وٟمِم٤مهده ٟمح

إظُمروّي٦م وم٢مّن اًمٕم٘مَؾ اإلٟم٤ًميّن سمٛمٕمزل قمـ دريمٝم٤م واإلطم٤مـم٦م هب٤م ومال يّمٚمُح أن 

جُيٕمؾ طم٤ميمام ذم ٟمّم٥م اًمٕم٤ٌمداِت واًمُ٘مرسم٤مِت ُمـ قمٜمده ًمِٜمٞمؾ درضم٤مت أظمرة 

اؾمؿ جلٕمؾ اًمٌمء قم٤ٌمدة سمدون سمره٤من  وؾمٕم٤مدهت٤م، وآسمتداع قم٤ٌمرة قمـ هذا وم٢مّٟمف

اقمتداَد  ُمـ اًمنّمع وٓيٜم٤مُل اعم٘مّمقَد ىمّط َُمـ وىمع ذم ُمثؾ هذه اًمؽّمه٤مت، وم٢منّ 

 اًمٌمء قم٤ٌمدة واؾمتح٤ًمٟمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ اعمحض ٓ يزيُد قمغم اًمّناب اًّمذي

حيًٌف اًمّٔمٛم٠من ُم٤مء وم٢مذا ضم٤مءه مل جيده ؿمٞمئ٤م ومل يّم٥م ؾمقى اًمّتٕم٥م واخلُنان 

 رُم٤من.واًمِقزر واحلِ 
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 كامل الّدين ومتامه مـاقضة ادعاء

سم٤مًمّرهمؿ ُِمـ أّن اًمٕم٘مَؾ همػُم يم٤مُمؾ وٓ ُُمًت٘مّؾ ذم إدراك اعمّمٚمح٦م إظمروي٦م ُمـ 

ُمٗمًدهت٤م وم٤مًمّديـ همػُم حمت٤مج أيْم٤م وم٢مّٟمف ىمد يمٛمؾ وشمّؿ  وص٤مر ذم هم٤مي٦م اًمٙمامل 

َم اًْمٞمَقْ }ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم: أٓ وهل ؿمٝم٤مدة الِل شمٕم٤ممم:  وهن٤ميتف سم٠مصدق ؿمٝم٤مدة،

ؾْماَلَم ِديٜم٤ًم  {َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإْلِ

 [3]اعم٤مئدة : 

ـُ ىمد يمُٛمؾ ذم طمٞم٤مة اًمّرؾمقل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وروَٞمف الِل ًمٜم٤م ديٜم٤م  وم٤مًمّدي

ارحتؾ ُمـ اًمّدٟمٞم٤م وُمذه٤ٌم، وىمد اشّمٗمؼ مجٞمع أهؾ احلّؼ أّن اًمٜمٌّّل صغّم الِل وؾمّٚمؿ ُم٤م 

طمّتك سملّم ًمٜم٤م مجٞمَع ُم٤م َٟمحت٤مضمف اًمٞمف ذم اًمّديـ واًمّدٟمٞم٤م وسمًٌٌف ص٤مر اًمّديـ ُمٜمذ ذًمؽ 

اًمّزُم٤من إمم يقُمٜم٤م هذا سمٛمٙم٤من يّمٚمح ًمٚمّتٓمٌٞمؼ ذم يمّؾ زُم٤من وُمٙم٤من سمدون أّي 

إومت٘م٤مر إمم اًمّتٕمديؾ واًمّتٜم٘مٞمح، ومٚماّم يم٤من شم٤مُّم٤م يم٤مُمال ٓطم٤مضم٦م  ٕطمد ذم أن جُيري 

 ْمامره.اًمٕم٘مَؾ ذم ُمِ 

 آبتداع اّتباع اَلوى

إّن هم٤مًم٥َم ُمٜمِم٠م آسمتداع واإلطمداث ذم اًمّديـ هق اشّم٤ٌمع اهلقى، وم٘مد ؾمٌَؼ أّن 

ـَ  ىمد يم٤من ومل يزل يم٤مُمال همػَم حمت٤مج إمم اًمّتٕمديؾ واًمتٍّموم٤مت ُمـ اخل٤مرج.  اًمّدي

وم٤معمٌتدُع ٓ ُي٘مدم قمغم آسمتداع ُمـ أضمؾ قم٤مـمٗم٦م ديٜمّٞم٦م ذم اًمقاىمع سمؾ جيؽمئ قمٚمٞمف 

٥ًٌم اشّم٤ٌمع اهلقى اًمٜمّٗم٤ًمٟمّٞم٦م وإن يم٤من اًمِّمٞمٓم٤مُن يمثػما ُّم٤م ُيًّقل ًمف أّن اًّمذي أصم٤مره سم

قمٚمٞمف قم٤مـمٗم٦م ديٜمٞم٦ّم حمْم٦م، واشّم٤ٌمع اهلقى ُمـ ُمْماّلت اًمِٗمتـ وهق ىمٜمٓمرُة اًمّْمالل 

واًمٖمقاي٦م قمـ احلّؼ، ي٘مقل الِل شمٕم٤ممم ظمٓم٤مسم٤م ًمداؤد قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌّٞمٜم٤م اًمّّمٚمقات 

َْرِض وَم٤مطْمُٙمْؿ سَملْمَ اًمٜم٤َّمِس سم٤ِمحْلَؼِّ َي٤مَداُووُد  }واًمّتًٚمٞمامت: ْٕ إِٟم٤َّم ضَمَٕمْٚمٜم٤َمَك ظَمٚمِٞمَٗم٦ًم ذِم ا
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ـْ ؾَمٌِٞمِؾ الِلَِّ هَلُْؿ  ـَ َيِْمٚمُّقَن قَم ِذي ـْ ؾَمٌِٞمِؾ الِلَِّ إِنَّ اًمَّ َٓ شَمتٌَِِّع اهْلََقى وَمُٞمِْمٚمََّؽ قَم َو

٤مِب  ًَ
قا َيْقَم احْلِ ًُ  [26]ص :  {قَمَذاٌب ؿَمِديٌد سماَِم َٟم

 ة الّشارع ومضاهاتهمعاكد

ـُ شم٤مُّم٤م يم٤مُمال سمِمٝم٤مدة اًم٘مرآن وم٤مإلىمدام قمغم اإلطمداث ومٞمف ُمٕم٤مٟمدُة  إذا يم٤من اًمّدي

ف يم٤مًمِّم٤مرع وطم٤مًُمف  ًَ ـّ سم٤مًمٕم٘مؾ ويرى ٟمٗم ـُ اًمٔم اًمِّم٤مرع وُمِم٤مىّمتف، وم٢مّن اعمٌتدَع حُيً

ذم ذًمؽ ُمثُؾ طم٤مل َُمـ ضم٤مء ُيٙمّٛمؾ اًمٌمَء وُيت٤مسمع ُمـ شم٘مّدُمف ومٞمف،وٓ خيٗمك ُم٤م ومٞمف 

 ٝمديد واخلٓمر.ُمـ اًمتّ 

ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمالم سمدقم٦م يراه٤م  " ـ ذًمؽ ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف الِل:وُمِ  

اًمٞمقم }ٚمؿ ظم٤من اًمّرؾم٤مًم٦م، ٕن الِل ي٘مقل:دا صغم الِل قمٚمٞمف وؾمطمًٜم٦م، زقمؿ أن حمٛمّ 

 1، ومام مل يٙمـ يقُمئذ ديٜم٤م، ومال يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤م.{أيمٛمٚم٧م ًمٙمؿ ديٜمٙمؿ

 آبتداع يوجب التػّرق ادذموم

واعمٝماّمت إؾم٤مؾمٞم٦م، وم٢مّن اًمنّمقمٞم٦م  اعمٓمٚمقسم٤مت ُمـ إلؾمالُمٞم٦ما دَة إُّم٦مإّن وطم

ىُمقا  "الِلَ شمٕم٤ممم ىمد هنك اعمًٚمٛملم قمـ اًمتٗمّرق سم٘مقًمف  َٓ شَمَتَٗمرَّ ذم ؾمقرة آل  "َو

قمٛمران واًمِّمقرى، وم٤محت٤مداعمًٚمٛملم وآشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اعمرهمقسم٤مت اًمنّمقمٞم٦م ومٞمام 

ّٞمام ذم إُمقر إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمّديـ، وإصالُح يم٤من اًمتٗمّرق ُمٜمٝمّٞم٤م قمٜمف وُمذُمقُم٤م ٓ ؾم

 ذات اًمٌلم أومْمؾ درضم٦م ُمـ اًمّّمقم واًمّّمالة واًمّّمدىم٦م سمٞمٜمام يم٤من إوم٤ًمد ذات 

 وآسمتداع ُيقضم٥م ذًمؽ، ي٘مقل الِل شمٕم٤ممم: 1اًمٌلم هل احل٤مًم٘م٦م اًمتل حتٚمؼ اًمديـ.

                                                          

 .64ص 1آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل ت اهلالزم،اًم٤ٌمب اًمث٤مين ذم ذم اًمٌدع،ج 1
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٧َم ُِمٜمُْٝمْؿ ذِم } ًْ ىُمقا ِديٜمَُٝمْؿ َويَم٤مُٟمقا ؿِمَٞمًٕم٤م ًَم ـَ وَمرَّ ِذي اَم َأُْمُرُهْؿ إمَِم الِلَِّ  إِنَّ اًمَّ  إِٟمَّ
ٍ
ء َرْ

 [159]أٟمٕم٤مم :  {صُمؿَّ ُيٜمٌَُِّئُٝمْؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٗمَٕمُٚمقنَ 

وم٤مإلطمداث ذم اًمّديـ ُيٗمّرق مجَع اعمًٚمٛملم وُيِمّت٧ُم ؿمٛمَٚمٝمؿ وُيٜمٌمء اًمِٗمرَق قمغم 

٥ٌّم إمم ُمٕم٤مٍص  أؾم٤مس اًمّْمالل واًمٖمقى. صُمّؿ هذا اًمتٗمّرق واًمتِمٞمّع ُيٗميض وُيً

قمديدة وُمٜمٙمرات يمثػمة أقم٤مذٟم٤م الِل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م وظمّٚمص إُّم٦م اعمرطمقُم٦م همػم 

٤ٌٌِّم هلذه اعمٕم٤ميص وم٢مّٟمف يٙمقن أّوَل ُمـ طمّؾ قمروة  اعم٘مٝمقرة ُمٜمٝم٤م، وم٤معمٌتدع يٙمقن ُمً

 آشمٗم٤مق وظمٚمٕمٝم٤م قمـ رسم٘متف.

 اإلحداث يف الّدين شبب اكدراس األديان

 ًمِٙمّؾ ذي قم٘مٍؾ  إّن ذم إُُمؿ اعم٤موٞم٦م ذم اُمتث٤مٓهتؿ وضمٜم٤مي٤مهتؿ قمؼمة

 وًمذا أيمثر الِل شمٕم٤ممم ذيمرهؿ ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزير ًمٞمتذيّمر سمف هذه إُّم٦م . ؾمٚمٞمٍؿ،

ـْ ؿمٜم٤مئٕمٝمؿ ذم أُمر اًمّديـ أهنؿ يم٤مٟمقا يزيدون ومٞمف أؿمٞم٤مء ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمقؾمٝمؿ   ومِٛم

صُمّؿ يًٚمٙمقن سمف ُمًٚمَؽ أطمٙم٤مم اًمّديـ ومٝمقٓء اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا يٙمتٌقن اًمٙمت٤مب 

ـ قمٜمد الِل، ومٌذًمؽ ىمد ظمٚمٓمقا أؿمٞم٤مء يمثػمة ُِمـ قمٜمد سم٠ميدهيؿ صمّؿ ي٘مقًمقن هذا ُم

أٟمٗمًٝمؿ طمتّك ص٤مر متٞمٞمُز اًمّديـ ُمـ هذه اًمتّحريٗم٤مت أُمرا صٕم٤ٌم ضمّدا قمٜمد اًمٕم٤مُّم٦م: 

ومِٛمـ ُُمٕمٔمؿ أؾم٤ٌمب اٟمدراس اًمّديـ قمٜمدهؿ هق هذا اًمتّحريػ. وطم٤مُل اعمٌتدع ٓ 

ُمقر اًمّديـ خيتٚمُػ يمثػما قمـ طم٤مهلؿ وم٢مّٟمف اؾمتحًـ إؿمٞم٤مَء سمٕم٘مٚمف وجيٕمٚمٝم٤م ُمـ أُ 

ـُ سمح٤مٍل ٓ يتٞمّن ًمٚمٕم٤مُمل أن يٛمّٞمز اًمًٜم٦َّم ُِمـ  واًمٍّماط اعمًت٘مٞمؿ وص٤مر اًمّدي

                                                                                                                     

 .4919 ، رىمؿ احلدي٨م: إصالح ذات اًمٌلمسم٤مب ذميمام ذم ؾمٜمـ أيب داؤد،يمت٤مب إدب، 1
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ـْ وىّمر ص٤مطم٥َم سمدقم٦م  "اًمٌدقم٦م، وإًمٞمف ُأؿمػم ذم ُم٤م رواه اًمٌٞمٝم٘مل وهمػمه ُمرومققم٤م ُم

وم٢مذا يم٤من شمقىمػُم اعمٌتدع وشمٕمٔمٞمُٛمف إقم٤مٟم٦م قمغم هدم  "وم٘مد أقم٤من قمغم هدم اإلؾمالم 

تداع واإلطمداث! وٟم٤مهٞمؽ هبذا اًمقضمف ردقم٤م قمـ اإلؾمالم ومٙمٞمػ طم٤مُل آسم

 آسمتداع.

 إجياد البدعة يستؾزم إماتة السـّة

ٜمـ وحيرم اًمٜم٤ّمس ُمـ سمريم٦م شمٚمؽ  ًّ إّن اًمٌدقم٦م ٓ خُتؽمع إّٓ ومتقت سمف ؾمٜم٦ّم ُمـ اًم

ُم٤م اسمتدع  "اًمًٜم٦ّم وشمّمػم يم٤مًمًٜم٦ّم اعمامشم٦م، روى اًمّدارُمل ذم ؾمٜمٜمف قمـ طم٤ًمن، ىم٤مل: 

ٟمزع الِل ُمـ ؾمٜمتٝمؿ ُمثٚمٝم٤م صمؿ ٓ يٕمٞمده٤م إًمٞمٝمؿ إمم يقم  ىمقم سمدقم٦م ذم ديٜمٝمؿ إٓ

وم٤معمٌتدُع ُم٤م ارشمٙم٥م إصمَؿ آسمتداع واًمت٥ًٌّم ًمٚمٜم٤ّمس ذم اًمٕمٛمؾ هب٤م وم٘مط،  1اًم٘مٞم٤مُم٦م.

سمؾ ىمد ٟم٤مل طمّٔمف ُمـ هذا احِلرُم٤من أيْم٤م، وعم٤َّم ومْمؾ إطمٞم٤مء اًمًٜم٦ّم اعمامشم٦م ُمثؾ أضمر 

ٜم٦ُم وطُمرم ا ًّ  ًمٜم٤ّمُس قمـ سمريمتٝم٤م ٕضمٚمف؟.ُم٠مة ؿمٝمٞمد ومام سم٤مًمؽ ذم وزِر ُمـ ُم٤مشم٧ِم اًم

 كػران الـّعؿة

إّن ـمريَؼ اًمًٜم٦ّم ٟمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م أٟمٕمؿ الِلُ قمٚمٞمٜم٤م هب٤م، ومؽمضمٞمح ـمريِؼ اًمٌدقم٦م قمٚمٞمٝم٤م 

دل وإُم٤مشم٦م اًمًٜم٦ّم هب٤م يمٗمران شمٚمؽ اًمٜمّٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ومٛمثؾ اعمٌتدع يمٛمثؾ اًّمذي يًتٌ

 اًّمذي هق أدين سم٤مًّمذي هق ظمػم.

  

                                                          

 .231ص 1ؾمٜمـ اًمدارُمل، سم٤مب اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م،ج 1
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 الباب الثاين

 ـْ طم  ٞم٨م اًمّٚمٖم٦م وآصٓمالح.شمٕمريػ اًمٌدقم٦م ُِم

 .اًمٗمرق سملم اًمٌدقم٦م وسملم اعمّمٓمٚمح٤مت إظمرى 

 .شم٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م سم٢مقمت٤ٌمرات خمتٚمٗم٦م 

 .حت٘مٞمؼ اًمٌدع احل٘مٞم٘مٞم٦م واإلو٤مومٞم٦م وأؾم٤ٌمهب٤م 

 .جم٤مل اًمٌدقم٦م 
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 تعريف البدعة من حقث الّؾغة

ٌَدع إطمداث رء مل يٙمـ ُمـ اًمٌِ  دقم٦م قمغم وزن ومِٕمٚم٦م ُمـ سم٤مب سمَدع يٌَدع، اًم

رء سمدون ٟمٔمػم ؾم٤مسمؼ. ىم٤مل اإلُم٤مم ظمٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي رمحف ىمٌُؾ، وإجي٤مد 

 مل يٙمـ ًمف ُمـ ىمٌُؾ ظمٚمٌؼ وٓ ذيمٌر وٓ ُمٕمروم٦ٌم.  الِل:
ٍ
ٌَْدُع: إطمداُث رء سمدع: اًم

والِل سمديُع اًمًٛمقات وإرض اسمتدقمٝمام، ومل  يٙمقٟم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم يتقّّهٝمام 

وًٓ ذم يمؾ أُمر، يمام ىم٤مل الِل ُمتقّهؿ، وسمدع اخلٚمؼ. واًمٌِْدُع: اًمٌمء اًمذي يٙمقن أ

ؾُمِؾ،أي: ًم٧ًُم سم٠مّول ُُمْرؾَمؾ. وىم٤مل اًمِم٤مقمر: ـَ اًمرُّ  قمز وضمؾ: ىُمْؾ ُم٤م يُمٜم٧ُْم سمِْدقم٤ًم ُِم

 ومٚم٧ًم سمٌِِْدٍع ُمـ اًمٜم٤مئ٤ٌمت ... وٟم٘مِض اخلٓمقِب وإُمراِره٤م

واًمٌِْدقَم٦ُم: اؾمؿ ُم٤م اسمتدع ُمـ اًمديـ وهمػمه. وٟم٘مقل: ًم٘مد ضمئ٧َم سم٠مُمٍر سمديع، 

 1دقم٧م: ضمئ٧م سم٠مُمٍر خمتٚمػ مل يٕمرف ذًمؽ.أي: ُمٌتدع قمجٞم٥م. واسمت

)سمدع( اًم٤ٌمء واًمدال واًمٕملم  وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّٚمٖمقي أمحد سمـ وم٤مرس رمحف الِل:

أصالن: أطمدّه٤م اسمتداء اًمٌمء وصٜمٕمف ٓ قمـ ُمث٤مل، وأظمر آٟم٘مٓم٤مع 

: إذا اسمتدأشمف ٓ قمـ -ىمقٓ أو ومٕمال-وم٤مٕول ىمقهلؿ: أسمدقم٧م اًمٌمء  واًمٙمالل.

اًمًٛمقات وإرض. واًمٕمرب شم٘مقل: اسمتدع ومالن  ؾم٤مسمؼ ُمث٤مل. والِل سمديع

ىمؾ ُم٤م يمٜم٧م }اًمريمل: إذا اؾمتٜمٌٓمف. وومالن سمدع ذم هذا إُمر. ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم: 

، أي: ُم٤م يمٜم٧م أول. وإصؾ أظمر ىمقهلؿ: أسمدقم٧م اًمراطمٚم٦م: {سمدقم٤م ُمـ اًمرؾمؾ

إذا يمٚم٧م وقمٓم٧ٌم، وأسمدع سم٤مًمرضمؾ: إذا يمٚم٧م ريم٤مسمف أو قمٓم٧ٌم وسم٘مل ُمٜم٘مٓمٕم٤م سمف. 
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وي٘م٤مل: ش . أشم٤مه وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل الِل، إين أسمدع يب وم٤ممحٚمٜمل  أن رضمال: »وذم احلدي٨م

 1اإلسمداع ٓ يٙمقن إٓ سمٔمٚمع. وُمـ سمٕمض ذًمؽ اؿمت٘م٧م اًمٌدقم٦م.

يمت٥ُم اًّمٚمٖم٦م قمغم أّن هذه اعم٤مدَة شم١مّدي ُمٕمٜمك إطمداث رء وإجي٤مده  ْت شمْم٤مومرو

 ُمـ همػم ٟمٔمػم ؾم٤مسمؼ وُمث٤مل ُمت٘مّدم.

 تعريف البدعة رشعا واصطالحا:

الل ُمٓم٤مًمٕم٦م اًمت٤مريخ ويمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ أّن اًمٌدقم٦م مل شمٙمـ ٟمٔمرّي٤م ـ ظِم ُمِ  ئمٝمرُ 

ٜمـ مل يٙمـ ُمـ  ًّ ىمّط ذم اًم٘مرون اعم٤موٞم٦م اعمٗمّْمٚم٦م، ومٛمٕمروم٦ُم اًمٌدع  ومتٞمٞمزه ُِمـ اًم

اعمٕمّْمالت اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًم٘مرون إومم اعمٗمتخرة هب٤م وٓ ُمـ 

ٗم٤مت اًمٌدقم٦م اظمتالوم٤م يمثػما:ّٕن اعم٤ًمئؾ اعمتٜم٤مزقم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ. وًمِذا اظمتٚمٗم٧م شمٕمري

يماّل ُمٜمٝمؿ قمّد اًمٌِدقم٦م ؾمٝمٚم٦َم اعمٗمٝمقم ومقّوحف سمٕم٤ٌمرة واوح٦م ؾمٝمٚم٦م ومل يٚمتٗم٧م إمم 

اًمتٕمريػ اًمنمقمل اًمّدىمٞمؼ ّٕٟمف عم٤م يم٤من واوح٤م قمٜمدهؿ مل يروا أّي طم٤مضم٦م إمم 

شمٗمّمٞمٚمف وحت٘مٞم٘مف، وقمغم هذا وم٤مظمتالف قم٤ٌمرات اعمت٘مّدُملم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ 

 يمّؾ ُمًئٚم٦م قمغم اظمتالف آرائٝمؿ ذم ذًمؽ اًم٤ٌمب يٙمقن دًمٞمال ذم 

، سمؾ ُرسمام يدّل قمغم ووقح ذًمؽ إُمر قمٜمدهؿ أيْم٤م. ـّ  يمام ُئم

واًمتٕمريُػ اًمّّمحٞمح اًمّدىمٞمؼ هق اًّمذي قمّرومف سمف اًمٕمالُّم٦م اًمؼِميمقي احلٜمٗمل       

هق اًمزي٤مدة ذم اًمديـ أو " وم٘م٤مل: –يم٤من ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًمٕم٤مذ  –رمحف الِل 

 حل٤مدصم٤من سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م سمٖمػم إذن اًمِم٤مرع ٓ ىمقٓ وٓومٕمال وٓ اًمٜم٘مّم٤من ُمٜمف ا
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 1"سحي٤م وٓ إؿم٤مرة.

٘مّم٤من يٕمّؿ وم٤مًمّزي٤مدُة قم٤مُم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م أصٚمّٞم٦م وُُمًت٘مٚم٦م أو شمٌٕم٤م ويمذا اًمٜمّ     

إؿم٤مرة إمم أّن اًمّزي٤مدة ذم أُمقر اًمّدٟمٞم٤م  "اًمّديـ ذم" :اًم٘مًٛملم مجٞمٕم٤م، وىمقًمف

طم٥ًم اعمٕمٜمك اًمنّمقمل، وم٤مؾمتٕمامل اعمخؽمقم٤مت  واًمٜمّ٘مّم٤مَن ُمٜمٝم٤م ٓ ُيٕمّد ُمـ اًمٌدقم٦م

ـُ ؿم٤مُمال جلٛمٞمع ٟمقاطمل احلٞم٤مة  اًمٕمٍمّي٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م همػم سمدقم٦م.وعم٤م يم٤من اًمّدي

ـْ إطم٤مـمتٝم٤م واطمٙم٤مُمٝم٤م  اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وٓ خيرُج ومٕمؾ ُِمـ أومٕم٤مل اعمٙمّٚمػ وُمِم٤مهمٚمف قم

يمذًمؽ اإلسمتداع واإلطمداث يِمٛمُؾ يمؾ جم٤مٓت اًمّديـ ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ 

 واًمٕمٚمؿ واإلقمت٘م٤مدات ويمؾَّ ُم٤م يتدّيـ سمف اعمرُء.واًمٕمٛمؾ 

حمٛمقل قمغم اًمّتٖمٚمٞم٥م إذ ُم٤م طمدث ذم زُمـ اًمّت٤مسمٕملم  "سمٕمد اًمّّمح٤مسم٦م":فوىمقًمُ  

وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ طمٙمٛمف طمٙمُؿ احل٤مدث ذم زُمـ اًمّّمح٤مسم٦م اًمٙمرام عم٤م أهّن٤م هل اًم٘مرون 

ٕماّلُم٦م اًمّثالصم٦م اعمٗمّْمٚم٦م سمِمٝم٤مدة اًمّّم٤مدق إُملم صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ يمام ذيمره اًم

 اعمحّٛمدي٦م. اخل٤مدُمل رمحف الِل ذم ذطمف قمغم  اًمّٓمري٘م٦م

 إصؽال صدور آبتداع ِمن الّسؾف وجوابه

ـْ يم٤من  ُرسمام ُيِمٙمؾ هذا اًم٘مٞمد: ّٕن آسمتداع يمٖمػمه ُمـ إطمٙم٤مم يًتقي ومٞمف َُم

ـِ اًمّّمح٤مسم٦م وهمػُمه، واًمّّمح٤ميب ًمق اسمتٙمر أُمرًا يّمدُق قمٚمٞمف طمدُّ اًمٌدقم٦م  ذم زُم

٤مهُر أّٟمف ٓ يٙمقن ظم٤مرضم٤ًم ُِمـ اًمٌدقم٦م. وقمغم هذا ومال وضمَف هلذا اًم٘مٞمد اًمنّمقمٞم٦م وم٤مًمٔمّ 

ـْ اظمؽمع أُمرًا ذم اًمّديـ يٙمقن سمدقم٦م أّي٤م   ويٜمٌٖمل أْن ُيٓمٚمؼ إُمر وُي٘م٤مل أّن يمؾَّ ُم
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 يم٤من وُمتك يم٤من.

ضمٝم٦م اإلُمٙم٤من وضمٝم٦م اًمقىمقع واًمّمدور : أّن هلذا إُمر ضمٝمت٤من :واجلقاُب 

ـْ ضمٝم٦م اًمٜمّٔمر  أّن آسمتداَع ُِمـ ُمٜمٝمؿ. واحلؼُّ  ـُ ُم اًمّّمح٤ميب ٓ يٌٕمُد سمْؾ ُيٛمٙم

 واًمٕم٘مؾ ًمٙمـ مل يّمدْر قمٜمٝمؿ ذم اخل٤مرج. 

وضمُف إّوِل أّن اًمّتحٚمٞمَؾ واًمتّحريَؿ ويمذا ٟمّم٥ُم اًمٕم٤ٌمدات وشم٘مديُر اعمثقسم٤مت 

واًمٕم٘مقسم٤مت يمّٚمٝم٤م ُمٗمّقو٦م إمم اًمِّم٤مرع وم٘مْط، ٓطمظَّ ٕطمٍد همػِمه ذم هذا اعمج٤مل 

يٙمقن ُمٌتدقم٤م   ُّم٤م سمدون سمره٤من ُمـ اًمِّم٤مرع قم٤ٌمدٍة  أصاًل، ومٚمق طم٤موَل أطمٌد ٟمّم٥َم 

ـْ طمٞم٨ُم  –أي قمدُم اًمّمدور ومِٕمال  –قم٤ٌمدشُمف سمِدقم٦م. ووضمُف اًمّث٤مين و أّٟم٤م إذا ٟمٔمْرٟم٤م ُِم

اًمقاىمع ومٜمجُد أّن أذي٤مهَلؿ ملْ شمتدّٟمْس سمجريٛم٦م آسمتداع ذم اًمّديـ، وم٤ملِل شمٕم٤ممم ىمد 

ـُ طمِٗمٔمٝمؿ وووّم٘مٝمؿ طمتّك شمٜمّزهقا قمٜمف يمؾَّ اًمتٜمّزه. ىم اجلقزي رمحف الِل:إّٟمام  ٤مل اسم

 1وىمٕم٧ِم احلقادُث واًمٌدع سمٕمد رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف.

ـْ سمٕمِض أقمامهلؿ وىمْم٤مي٤مهؿ    ُمع أهّن٤م  –أُّم٤م ُم٤م ُيٕمرض ذم هذا اًم٤ٌمب ُِم

قمٞم٦م وم٘مد صدر قمٜمٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م ومٝمل إْن دظمٚم٧ْم ذم طمّد اًمٌدقم٦م اًمنّم  –ٟم٤مدرٌة ضمّدا 

شمٕم٤ممم، قمغم أّن اعمٚمحقَظ ذم  ذيمر ومٞمام سمٕمُد إن ؿم٤مءالِلاخلٓم٠م اإلضمتٝم٤مدي يمام ؾمٞمُ 

اًمّتٕمريػ قمٝمُدهؿ وىمرهُنؿ ٓ إومراُد، وُمٕمٜم٤مه أّن يمّؾ ُم٤م ضمرى واؾمتُحًـ ذم 

شمٚمؽ اًمٕمٝمقد ومل ُيٜمٙمر قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م ومٝمل همػم سمدقم٦م وٓ إؿمٙم٤مَل ومٞمف أصال وإْن 

  –حلٛمد لِل وا  –وم٢مّٟمف ٓ ُيقضمد   ومحٙمُٛمف قمغم طم٥ًِم ذًمؽ اًمٜمّٙمػم: أٟمٙمروا قمٚمٞمف 

                                                          

 .17شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ،ص:  1



31 

ـْ همػم دًمٞمؾ ذقمّل صُمّؿ اؾمتُحًـ ومل ُيٜمٙمْر قمٚمٞمف أهُؾ  ذم شمٚمؽ اًم٘مرون ُم٤م اسمُتدع ُِم

 اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم.

ُم٤م طمدث سمٕمد اًمّّمح٤مسم٦م روقان الِل "ي٘مقل اًمٕماّلُم٦م قمكم حمٗمقظ رمحف الِل: 

قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم إْن يم٤من ُمع اإلٟمٙم٤مر ُِمٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٌدقم٦م والًم٦م يم٤مخلٓم٦ٌم ىمٌَؾ 

ـْ ُِمـ اًمّّمح٤مسم٦م اًمٜمّٙمػُم قمغم ُم٤م طمدث ذم ا ًمّّمح٤مسم٦م ذم اًمٕمٞمديـ ... وإْن ملْ يٙم

ـْ ؾُمٜمّتٝمؿ اعم٤مُمقر سم٢مشّم٤ٌمقمٝم٤م  1."قمٝمدهؿ ومٝمق ُِمـ اًمٌِدقم٦م اعمًتحًٜم٦م أْو ُِم

 ُمٕمٜم٤مه أّن يمؾَّ زي٤مدة  "وٓ سحي٤م وٓ إؿم٤مرة "وىمقًمف ذم اًمّتٕمريػ:  

يٙمقن سمدقم٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م  ـ اًمّديـ سمدٓئؾ اًمنّميٕم٦م ٤ٓم ُمِ وٟم٘مّم٤من  صم٧ٌم يمقهُن 

ف. وهذا اًم٘مٞمد هذه اًمّدٓئؾ شمٍّمح سمثٌقت شمٚمؽ اًمّزي٤مدة واًمٜمّ٘مّم٤من أو شُمِمػم إًمٞم

 ُمٗمٞمد وُمٝمّؿ ضمّدا. 

 حؽُم إحداث اجلديد

واًمّْم٤مسمٓم٦ُم ذم هذا اًم٤ٌمب أّن يمؾَّ أُمٍر ملْ يقضمد ُُم٘متْمٞمف ذم شمٚمؽ إزُمٜم٦م اًمثاّلصم٦م 

سمٕمد شمٚمؽ إزُمٜم٦م ًمِ٘مٞم٤مم ُم٤مي٘متْمٞمف أو ُوضمد اعم٘متيض وًمٙمـ ُمٜمع ُم٤مٟمع ُّم٤م صُمّؿ ُاطمدث 

وارشمٗم٤مع ُم٤ميٛمٜمٕمف ٍح، ٓ يٙمقن سمدقم٦م، ومُجّؾ وؾم٤مئؾ إُمقر اًمّديٜمٞم٦م احل٤مدصم٦م خترج 

هبذا اًم٘مٞمد قمـ طمّد اًمٌدقم٦م، ومٛمثال سمٜم٤مء اعمدارس اإلؾمالُمٞم٦م وُمرايمز اًمّدقمقة 

ـْ ُمقضمقدًة سمْؾ وٓ  واًمّتٌٚمٞمغ سمُِّمقره٤م اًمرائج٦م وأؿمٙم٤مهل٤م اعم٠مًمقوم٦م أن مل شمٙم

رًة ذم شمٚمؽ إزُمٜم٦م ُمع أهّن٤م ًمٞم٧ًم سمٌدقم٦ٍم ّٕن دواقمٞمٝم٤م ملْ شم٘مؿ ٍح، أُّم٤م اًمٞمقم ُمتّمقّ 

                                                          

 .118تداع، صاإلسمداع ذم ُمْم٤مر اإلسم 1
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سمٖمػم إذن  "ومال خيٗمك ُم٘متْمٞم٤مهت٤م و أّهٞمتٝم٤م. وعم٤م يم٤من هذا اعمٌدُأ داظمال ذم ىمقًمف 

َئمٝمر أّٟمف شمقيمٞمٌد هلذا اًم٘مٞمد وإيْم٤مُح أّٟمف ٓ يٚمزم أْن ي٠مذن سمف اًمِّم٤مرع ًمٗمٔم٤م  "اًمِّم٤مرع

 أقمٚمؿ.وساطم٦م. والِل شمٕم٤ممم 

جم٤مًمس "وىمْد ذيمر اًمِمٞمُخ اًمٕمالُّم٦ُم أمحد اًمّروُمل رمحف الِل ذم يمت٤مسمف اعمٗمٞمد 

هق اًمّزي٤مدُة ذم اًمديـ أو اًمٜمّ٘مّم٤مُن ُمٜمف سمٕمد " ٟمٗمَس هذا اًمتّٕمريػ، وم٘م٤مل: "إسمرار

 1"اًمّمح٤مسم٦م سمٖمػم إذن اًمِم٤مرع ٓ ىمقٓ وٓ ومٕمال وٓ سحي٤م وٓ إؿم٤مرة.

يمؾ ُمـ أطمدث  احلٜمٌكم رمحف الِل سم٘مقًمف :زيـ اًمّديـ اسمـ رضم٥م  وقمّرومف اًمٕماّلُم٦مُ 

ؿمٞمئ٤م، وٟمًٌف إمم اًمديـ، ومل يٙمـ ًمف أصؾ ُمـ اًمديـ يرضمع إًمٞمف، ومٝمق والًم٦م، 

واًمديـ سمريء ُمٜمف، وؾمقاء ذم ذًمؽ ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مدات، أو إقمامل، أو إىمقال 

 2"اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م.

ات ذم طمّد قمغم رأي ُمـ ٓ ُيدظمؾ اًمٕم٤مد -وقمّرومف اإلُم٤مم اًمِّم٤مـمٌل رمحف الِل

سم٘مقًمف: اًمٌدقم٦م إذن قم٤ٌمرة قمـ ـمري٘م٦م ذم اًمديـ خمؽمقم٦م، شمْم٤مهل  -اًمٌدقم٦م

ٚمقك قمٚمٞمٝم٤م ًّ  3اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتٕمٌّد لِل ؾمٌح٤مٟمف. اًمنميٕم٦م ي٘مّمد سم٤مًم

وقمّروم٦م وطم٥ًم شمٗمًػم اًمِّم٤مـمٌل ٟمٗمًف يرضمع هذا اًمتٕمريػ ويتداظمؾ ومٞمام ىمٌؾ. 

ٞمد اًمنميػ اجلرضم٤مين رمحف الِل سم٘مق ًّ اًمٌدقم٦م: هل إُمر  ًمف:اًمٕماّلُم٦م اعمتٗمٜمّـ اًم

                                                          

 .149جم٤مًمس إسمرار، اعمجٚمس اًمّث٤مُمـ قمنم، ص 1

 .128ص 2ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ت إرٟم١موط، احلدي٨م اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون،ج  2

 .51ص 1آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل ت اهلالزم ،اًم٤ٌمب إّول،ج 3
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اعمحدث اًمذي مل يٙمـ قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن، ومل يٙمـ ِم٤م اىمتْم٤مه اًمدًمٞمؾ 

زي٤مدة ذم اًمّديـ أو "ويمذًمؽ ذيمر اًمٕماّلُم٦م سمره٤من اًمّديـ اعمٓمّرزي سم٠مهّن٤م 1اًمنمقمل.

 2."اًمٜمّ٘مّم٤مُن ُمٜمف

ذح "اًمٌدقم٦م هل إُمر اعمحدث. وذم   ُمٕمّروم٤م ًمف: 3وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌد اًمٜمٌل

: اًمٌدقم٦م اعمذُمقُم٦م هل اعمحدث ذم اًمديـ ُمـ همػم أن يٙمقن ذم قمٝمد "صداعم٘م٤م

 4اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وٓ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ذقمل.

َوىمد ىَمررَٟم٤م ذِم اًْمَ٘مَقاقِمد ذِم ىَم٤مقِمَدة  وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف الِل ذم شمٕمريٗمف:

ِذي مل َي٠ْمُمر الِل سمِفِ  ٜم٦م واًمٌدقم٦م َأن اًْمٌِْدقَم٦م ِهَل اًمّديـ اًمَّ ًّ َوَرؾُمقًمف وَمٛمـ َدان ديٜم٤م مل  اًم

يَم٤مء  ٌْتَدع سمذًمؽ َوَهَذا ُمٕمٜمك ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم أم هَلُؿ ُذَ َي٠ْمُمر الِل َوَرؾُمقًمف سمِِف وَمُٝمَق ُُم

 5ذقمقا هَلُؿ ُمـ اًمّديـ َُم٤م مل َي٠ْمَذن سمِِف الِل.

وهذا يمام شمرى ومُٙمؾُّ هذه اًمتٕم٤مريػ شمت٤مّدى ُمٕمٜمك واطمدا وشمتٓم٤مسمؼ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ذم 

ـٌ ذم اًمٕم٤ٌمرة. اعمآل وٓ  شمٕم٤مُرَض سمٞمٜمٝم٤م سمْؾ إّٟمام هق شمٗمٜمّ

                                                          

 .43،ص"اًمٌدقم٦م"اًمتٕمريٗم٤مت،حت٧م اعم٤مدة 1

 .37ص: "سمدع"اعمٖمرب ذم شمرشمٞم٥م اعمٕمرب،ُم٤مدة 2

ْح أّن اًمتًٛمٞم٦م هبذه إؾمامء ِِم٤ّم ُيْم٤مف ومٞمف ًمٗمُظ اًمٕمٌد إمم همػمه شمٕم٤ممم ىمد ُيقهؿ أظمذه ًمٞمّتْم 3

ُمـ اًمٕمٌقدي٦م، وًمِذا أومتك إقمالم سمٛمٜمٕمف ويمراهتف ُمثؾ اًمٕماّلُم٦م قمٌد احلئ اًمٚمٙمٝمٜمقي 

 واًمٕماّلُم٦م اجلٜمجقهل وهمػمّه٤م رمحٝمؿ الِل.

 .157ص1،ج"اًمٌدقم٦م"دؾمتقر اًمٕمٚمامء ، حت٧م اعم٤مدة  4

 .5ص ٦1م ،جآؾمت٘م٤مُم 5
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 مـاُط حرمِة آبتداع

ومجٞمع هذه اًمتّٕمريٗم٤مت شم١مدي إمم أّن اًمٌدقم٦م إُّم٤م زي٤مدة ذم اًمّديـ أو ٟم٘مّم٤من ومٞمف 

سمِدون دًمٞمؾ ذقمّل ّٕن ُم٤م صم٧ٌم سم٤ِمٕدًّم٦م اًمنّمقمٞم٦م طم٥ًَم ىمقاقمد اًمنّميٕم٦م ٓضمرَم 

، وم٢مّن يمثػما ُِمـ إطمٙم٤مم اًمنّمقمٞم٦م أْن يٙمقَن طمٙمام ذقمٞم٤ّم وٓ يٙمقن سمدقم٦م ىمطّ 

اعمدّوٟم٦م ىمْد صمٌت٧ْم هبذا اعمِٜمقال، أُّم٤م إذا يم٤مٟم٧ْم شمٚمؽ اًمّزي٤مدة واًمٜمّ٘مّم٤من سمِدون دًمٞمؾ 

 ذقمّل يٙمقن سمِدقم٦م ؾمّٞمئ٦م.

وىمْد فمٝمر ُِمـ هذا اًمّتٗمّمٞمؾ ِهُّ طمرُم٦ِم آسمتداع وُمٜم٤مُط ذُّمف وُمٜمٕمف وم٢مّٟمف شم٘مّرٌب 

ـْ ٟمِٔم٤مم اًمّديـ وشمٚمٌٞمُس اًمّديـ إمم الِل سماِم ملْ ينمقمف وشمدظّمٌؾ ذم ا ًمّتنميع وظمروٌج قم

سمٖمػمه. ويمام أّن أومْمٚمّٞم٦َم اًمٌمء وأّهّٞمتف سمِ٘مدر ٟمت٤مئجف وُمٜم٤مومٕمف يمذًمؽ ذمُّ اًمٌمء 

ـْ هذه إُمقر  ٚمٌٞم٦م، ومِٛم ًّ ٞمئ٦م وٟمت٤مئجف اًم ًّ وًمزوُم اًمّتحذير ُِمٜمف طم٥ًَم ًمقازُمف اًم

 إرسمٕم٦م يٚمقُح ظمٓمُر آسمتداع وأّهّٞم٦م اًمّتحذير ُمٜمف.

فمٝمَر ُِمٜمف وُِمـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ذّم آسمتداع واًمٌِدقم٦م أّن ُمٜم٤مَط ويمذًمؽ 

احلرُم٦م ومٞمف هق آسمتداع واإلطمداُث وم٢مّٟمف ىمْد شم٘مّرر ذم إصقل أّن شمرشمٞم٥َم احلٙمؿ 

سمقصٍػ ُيِمٕمُر سمِٙمقِن ذًمؽ اًمقصػ قِمّٚم٦م ًمذًمؽ احلٙمؿ، وم٤مٓسمتداع واإلطمداُث 

٦م ُيقضمد احلٙمُؿ، وسمف فمٝمَر أّن اًمٌدقم٦م هق ُمٜم٤مُط اًمذّم وقِمّٚمُتف وطمٞمثام ُوضمد هذه اًمٕمٚمّ 

ُمذُمقُم٦ٌم ؾمقاء ص٤مدُم٧ْم ٟمّّم٤م سحي٤م أم ٓ وم٢مّن ُمّم٤مدُم٦َم اعمٜمّمقِص همػُم ٓزم 

 حلرُم٦م اًمٌِدقم٦م سمِؾ ٟمٗمُس آسمتداع واإلطمداث هق اًمٕمّٚم٦م.
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 الػرق بني البدعة وبني بعض ادػاهقم األخرى

 الػرق بني ادعصقة والبدعة

ُمر اًمِّم٤مرع، واًمٌدقم٦ُم إؾمؿ ًمالظمؽماع ذم اًمديـ، اعمٕمّمٞم٦ُم قِم٤ٌمرٌة قمـ خم٤مًمٗم٦م أ

وم٤مًمٜم٦ًٌّم سمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص ُمٓمٚم٘م٤م، ومٙمّؾ سمدقم٦م ُمٕمّمٞم٦ٌم وًمٞمس يمؾُّ ُمٕمّمٞم٦م 

سمدقم٦م، وم٤مًمّزٟم٤م واًمّنىم٦م واًم٘مامر واًمّرسم٤م واًم٘متؾ واخلٞم٤مٟم٦م واًمٙمذب وهمػمه٤م يمّؾ ُمٜمٝم٤م 

الة ُمٕمّمٞم٦ٌم سمال ري٥ٍم ًمٙمٜمّٝم٤م ًمٞم٧ًْم سمٌدقم٦ٍم ًمٕمدم وضمقد ريمـ آسمتداع ومٞمٝم٤م، وص

 اًمّرهم٤مئ٥م اضمتٛمع ومٞمف يمال اعمحذوريـ ومٝمل سمدقم٦ٌم وُمٕمّمٞم٦ٌم.

ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اسمـ اًم٘مٞمّؿ رمحف الِل: وُمٕمٚمقٌم أّن اعمذٟم٥م إٟمام ضره قمغم ٟمٗمًف، وأُم٤م 

اعمٌتدع وميره قمغم اًمٜمقع، وومتٜم٦م اعمٌتدع ذم أصؾ اًمديـ، وومتٜم٦م اعمذٟم٥م ذم 

يّمدهؿ قمٜمف،  اًمِمٝمقة، واعمٌتدع ىمد ىمٕمد ًمٚمٜم٤مس قمغم ساط الِل اعمًت٘مٞمؿ

واعمذٟم٥م ًمٞمس يمذًمؽ، واعمٌتدع ىم٤مدح ذم أوص٤مف اًمرب ويمامًمف، واعمذٟم٥م ًمٞمس 

يمذًمؽ. واعمٌتدع ي٘مٓمع قمغم اًمٜم٤مس ـمريؼ أظمرة، واًمٕم٤ميص سمٓملء اًمًػم سم٥ًٌم 

 1ذٟمقسمف.

 الػرق بني الّرشم والبدعة

 سمٛمٕمٜمك إصمر وىمد شم٠ميت هذه اعم٤مدُة ًمٌٞم٤من  "ٟمٍم"اًمّرؾمؿ ُمـ سم٤مب 

                                                          

 .145ومّمؾ اًم٘مقل قمغم الِل سمٖمػم قمٚمؿ،ص: اجلقاب اًمٙم٤مذم عمـ ؾم٠مل قمـ اًمدواء اًمِم٤مذم، 1
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ػم يمام ًّ . واًمّٚمٗمظ ُيًتٕمٛمؾ يم٤مصٓمالح ذم اًمٗمٜمقن 1ذم اعم٘م٤ميٞمسضب ُّمـ اًم

اًمٕمديدة  إّٓ أن اعم٘مّمقَد سمف ذم ُم٤مسملم اًمٜم٤ّمس هق اًمٕم٤مدة وم٤مًمّرؾمؿ ىمري٥م ُمـ اًمٕم٤مدة. 

سم٤مًمٌح٨م هٜم٤م هذا  وقمغم هذا ومَرؾمؿ اًمٜم٤ّمس أي ُم٤م اقمت٤مده اًمٜم٤ّمس. واعم٘مّمقدُ 

سمدقم٦م، وم٢مّن يمثػما  اعمٕمٜمك. ومٌٜم٤مًء قمٚمٞمف ٓ شمالزَم سمٞمٜمف وسملم اًمٌدقم٦م، ومٚمٞمس يمؾُّ رؾمؿ

ُمـ اًمّرؾمقم اًمّرائج٦م سملم اًمٜم٤ّمس ذم ُمثؾ طمٗمالت اًمٜمّٙم٤مح واًمّزواج واًمٗمرح 

 واًمٕم٘مٞم٘م٦م وهمػمه٤م ٓ شمٙمقن سمدقم٦م ُمٝمام مل َيٕمت٘مد  أطمٌد يمقهَن٤م ُمـ اًمّديـ.

دع مل  ـ اًمٌِ ويمذًمؽ ٓ يٚمزم ُمـ يمقن اًمٌمء سمِدقم٦م أن يٙمقن رؾمام أيْم٤م ومٙمثػم ُمِّ  

ؾمؿ اًمّرائ٩م سملم اًمٜم٤ّمس واحلٛمُد لِل. وىمد شمتّٗمُؼ يتٞمن هل٤م أْن شَمّمَؾ ُمقوع اًمرّ 

آضمتامُع سمٞمٜمٝمام ومٞمٙمقن اًمٌّمء سمدقم٦م ورؾمام ذم وىم٧م واطمد يمام ذم يمثػم ُمـ 

اًمٕم٤مدات اًمّرائج٦م ذم ُمراؾمؿ اًمتٕمزي٦م وم٢مهّن٤م شُمرشمٙم٥م قمغم أهّن٤م ُمـ اًمّديـ وشُمٚمتزم 

دقم٤م أيْم٤م اًمتزاَم اًمقاضم٤ٌمت اًمنّمقمٞم٦م سمؾ أؿمّد ُمٜمٝم٤م. ومٝمل ُمـ هذه اجلٝم٦م شُمًّٛمك سمِ 

 ُمع أهّن٤م يم٤مٟم٧ْم رؾمقُم٤م ذم إصؾ.

 حؽم الّرشم

ّٓ أّن مجٚم٦َم  وأُّم٤م طمٙمؿ اًمّرؾمؿ ذم ٟمٗمًف ومٚمٞمس هذا حمّؾ شمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ومٞمف، إ

اًم٘مقل ومٞمف أّن اًمّرؾمَؿ ُمـ اًمٕم٤مدي٤مت وإصُؾ ومٞمف اإلسم٤مطم٦ُم واجلقاُز ُم٤ممل ُيّم٤مدم 

٘م ًَ ٦م أو ُيٚمتزَم ُمثَؾ اًمتزام طُمٙمام ُِمـ أطمٙم٤مم اًمنّمع ومل يٙمـ ُِمـ ؿِمٕم٤مر اًمٙمَٗمرة واًمٗم

اًمقاضم٤ٌمت اًمنّمقمٞم٦م اقمت٘م٤مدا أو قمٛمال وم٢من اٟمتٗمك رء ُمـ هذه اًمنّمائط يٙمقن 

                                                          

 .333ص2ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م،ج 1
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 ّٓ أن اًمٕم٤مدي٤مت ُمـ  ي٘مقل اًمٕمالُّم٦م اًمِّم٤مـمٌل رمحف الِل: ومال.ِمٜمققم٤م وُمٜمٝمّٞم٤م قمٜمف وإ

طمٞم٨م هل قم٤مدي٦م ٓ سمدقم٦م ومٞمٝم٤م، وُمـ طمٞم٨م يتٕمٌد هب٤م أو شمقوع ووَع اًمتٕمٌد 

 1شمدظمٚمٝم٤م اًمٌدقم٦ُم.

ٜمـ ًمٚمِّمٞمخ اًمٕماّلُم٦م اعمحّدث حمّٛمد يقؾمػ اًمٌٜمّقريوذم ًّ   2 ُمٕم٤مرف اًم

 1ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م )َيٕمٜمل سمف اًمِمٞمَخ اًمٕماّلُم٦م حمّٛمد أٟمقر ؿم٤مه اًمٙم٤مؿمٛمػمي" :رمحف الِل

ٜم٦م واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس، صمّؿ  ًّ رمحف الِل(  اًمٌدقم٦م ُم٤ممل يٙمـ هل٤م أصؾ ذم اًمٙمت٤مب واًم

                                                          

 .593اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمع،صاإلقمتّم٤مم،  1

ؿم٤مه سمـ  ُمزُمؾػمُم سمـ ٤ميسمـ زيمر قؾمػياًمٕم٤ممل اًمٙمٌػم اًمٕمالُم٦م اعمحدث  حمٛمد  خٞماًمِّم هق  2

وصمالث  لموؾمت لماصمٜمت ؾمٜم٦م یاًمث٤مٟم عٞمظمٚمقن ُمـ رسم وًمد ًم٧ًّم  ی:ٜمٞماحلً یاًمٌٜمقر امحدؿم٤مهػمُم

 ی،ومٖم٤مٟمإ ريقمٌداًم٘مد خٞمواًمِمی،قمٌدالِل اًمٌِم٤مور دٞماحل٤مومظ اًمِمٝم یذقمٚمشمٚمٛمّ   ،ُم٠مة واًمػ

 امحدػمآؾمالم اًمٕمالُم٦م ؿمٌ خٞموؿم ی،ػم٤مؿمٛماٟمقرؿم٤مه اًمٙم خٞماًمِم یقمٚم ٨ميوىمرء احلد

قم٤مش .هؿػموهم یاعم٘مدؾم یاخل٤مًمد ؾٞمظمٚم خٞمواًمِم ی،اًمٙمقصمر زاهد خٞمضم٤مزه اًمِمأو ی،اًمٕمثامٟم

ظمر قمٛمره شمقًمٞم٦م أ یوم یووًمّ  اريوحتر راياًمٕمٚمقم شم٘مر وم٤مدة وٟمنمظمدُم٦م اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن واإل یوم

 یيم٤مومرة وم ٦مومرىم ٤مٟمٞم٦مياًم٘م٤مد ُم٤مرشمف ص٤مرإ یووم ،ظمتؿ اًمٜمٌقة دةٞمًمقىم٤مي٦م قم٘م یاعمجٚمس اًمٕم٤معم

 وًمف ُمّمٜمٗم٤مت قمٚمٛمٞم٦م یالِل شمٕم٤مًم یٚمقم فيّمٚموشمق اجل٤ٌمرة سمجٝمقدهء ۷۹7۴سم٤ميمًت٤من ؾمٜم٦م امنٞمسم٤مرًم

 ٙمٛمٚمفييمت٤مب احل٩م ومل  یاًم یؿمٝمره٤م:ُمٕم٤مرف اًمًٜمـ ذح اجل٤مُمع ًمالُم٤مم اًمؽمُمذأدسم٦ٌم أو

 ٤منٞمٛم٦ماًمٌٞمت،ياًمٕمٍم ٤مةاُم٤ممٞمطم ی،ٟمٗمح٦م اًمٕمٜمؼم وم٥مياطمٙم٤مم اًم٘مٌٚم٦م واعمح٤مر یوم ٥ميوسمٖمٞم٦م آر،

 وصمالث ُم٠مة لماًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾمٌٕم٦م وشمًٕم یآضمؾ ًمثالث قمنم ظمٚم٧م ُمـ ذ وواوم٤مه،ه٤مػموهم

اطمقاًمف ويمامٓشمف  ومی اخل٤مص٦م . اٟمٔمر اًمٓمٌٕم٦مًٝم٤مؾّم أ ی٦م اًمتضمقار اجل٤مُمٕم یًمػ ودومـ ومأو

 ."ٜم٤متٞماًمٌ"ًمٚمٛمجٚم٦م اعمًامة ب



37 

رسم٦م ٓ شمًّٛمك سمدقم٦م وم٢مهّن٤م ًمٞم٧ًْم شمرشمٙم٥م قمغم ىمّمد أهّن٤م ىمرسم٦م وُم٤م مل ُي٘مّمد هب٤م اًم٘م

قمغم ىمّمد اًم٘مرسم٦م، ٟمٕمؿ إهّن٤م أُمقٌر إذا يم٤من ومٞمٝم٤م هف وًمٖمق ومتٛمتٜمع ُمـ ضمٝم٦م 

اظمرى، وأُّم٤م اًمٕم٤مدات اًمرائج٦م ذم ُمراؾمؿ اًمتٕمزي٦م وحم٤مومؾ اعم٤مشمؿ ومٝمل سمدقم٦م:ٕهن٤م 

 . 2شمٗمٕمؾ قمغم ىمّمد أهن٤م ُمـ اًمديـ

                                                                                                                     

اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ اًمٕمالُم٦م أٟمقر ؿم٤مه سمـ ُمٕمٔمؿ ؿم٤مه احلًٞمٜمل احلٜمٗمل اًمٙمِمٛمػمي أطمد يم٤ٌمر هق 1

وشمًٕملم وُم٤مئتلم سمٕمد إًمػ،  اًمٗم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م وقمٚمامء احلدي٨م وًمد ًمثالث سم٘ملم ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م اصمٜمتلم

ٕمٚمقم اعمتٕم٤مروم٦م قمغم ُمقٟٓم٤م إؾمح٤مق إُمرشمني واًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ أمحدإٟمٌٝمٚمقي واًمٕمالُم٦م وىمرأ اًم

حمٛمقد طمًـ اًمديقسمٜمدي واٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م شمدريس احلدي٨م ذم اهلٜمد، وسم٘مل ُمِمتٖماًل سمف ُمدةصمالث 

قمنمة ؾمٜم٦م ذم حت٘مٞمؼ وإشم٘م٤من وشمقؾمع ذم ٟم٘مؾ اعمذاه٥م، ودٓئٚمٝم٤م، واؾمتحْم٤مر ًمٚمٜم٘مقل، واـمالع قمغم 

احلدي٨م واًمٗم٘مف يم٤من اًمِمٞمخ  ويمت٥م اعمت٘مدُملم، أيمؼم ّهف اًمتٓمٌٞمؼ سملم ٨مًٜم٦م وذوح احلديدواويـ اًم

أٟمقر ٟم٤مدرة قمٍمه ذم ىمقة احلٗمظ، وؾمٕم٦م آـمالع قمغم يمت٥م اعمت٘مدُملم واًمتْمٚمع ُمـ اًمٗم٘مف وإصقل، 

واًمرؾمقخ ذم اًمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمتٗمًػم وقمٚمقم احلٙمٛم٦م ويم٤من ٟم٘مل اًمذهـ ص٤مذم اًمٗمٙمرة، ؾمٚمٞمؿ 

ّمدر، ؾمٛمح اًمٜمٗمس، ؿمديد اًمٖمػمة قمغم اإلؾمالم، وقم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م، ؿمديد اًمٕمداء واًمٌٖمض اًم

ًمٚم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م،وُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم ومتح اًم٘مدير ٓسمـ اهلامم إمم يمت٤مب احل٩م، وشمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم 

إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، وشمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ وقم٘مٞمدة اإلؾمالم ذم طمٞم٤مة قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم، 

 ٚمحديـ ذم ضوري٤مت اًمديـ، وٟمٞمؾ اًمٗمرىمديـ ذم ُم٠ًمًم٦م رومع اًمٞمديـ، وُمِمٙمالت اًم٘مرآنوإيمٗم٤مر اعم

يمٌػم ُمـ  وواوم٤مه إضمؾ ًمٚمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ صٗمر ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم وصمالصمامئ٦م وأًمػ، وصغم قمٚمٞمف مجع

اًمٓمٚم٦ٌم واًمٕمٚمامء واعمحٌلم ًمف، ودومـ ىمري٤ًٌم ُمـ سمٞمتف قمٜمد ُمّمغم اًمٕمٞمد.ٟمزه٦م اخلقاـمر وهبج٦م اعم٤ًمُمع 

 ."ٟمٗمح٦م اًمٕمٜمؼم "ی يمت٤مب ذم شمرمجتف ؾماّمه اًمٌٜمقر خٞمًمٚمِم.و1211ص8جقافمرواًمٜم

ٜمـ، 2 ًّ  .164ص4يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم اًم٘مراءة سم٤مًمٚمٞمؾ،جُمٕم٤مرف اًم
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٦ُم سم٤مًمِ٘مٞم٤مس وخُيٚمط أطمُدّه٤م سم٤مٕظمر. وُيًتدّل ًمِتحًلم سمٕمض ُرسمام َيِمتٌف اًمٌدقم

اًمٌِدع وشمؼميره سم٤مًم٘مٞم٤مس وذًمؽ ّٕن يماّل ُمٜمٝمام جيري٤من جمرى واطمد طم٥ًَم سم٤مدي 

 اًمرأي. ومٚمِذا ٓ سُمدَّ ُمـ سمٞم٤من اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.  

أّن اًم٘مٞم٤مَس ذم اًمٚمٖم٦م اًمتّ٘مدير واعم٤ًمواة. وذم اصٓمالح إصقًمٞملم هق  ًمِٞمّتْمْح 

طمٙمؿ اعم٘مٞمس قمٚمٞمف سمٛمثؾ قِمّٚمتف ذم اعم٘مٞمس، وهق خيتٚمػ قمـ اًمٌدقم٦م  إسم٤مٟم٦م ُمثؾِ 

 ُمٜمٝم٤م: ،اًمنّمقمٞم٦م سمقضمقه

ٌُٝم٤م همػُم ُمٕم٘مقًم٦م اًمِٕمٚمؾ  ٌّدي٤مت ويمٚمُّٝم٤م أو هم٤مًم اًمػ: أّن اًمٌدقم٦َم إّٟمام يتحّ٘مؼ ذم اًمتٕم

واعمٕم٤مين سمخالف اًمِ٘مٞم٤مس وم٢مّن ُمـ ذائٓمف أن يٙمقن اعم٘مٞمُس قمٚمٞمف ُمٕم٘مقَل اعمٕمٜمك 

 ًم٘مٞم٤مس قمغم طمٙمؿ همػم ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك.واًمٕمّٚم٦م ومال يّمّح ا

ب: أّن آسمتداع قم٤ٌمرة قمـ حم٤موًم٦م إصم٤ٌمت احلٙمؿ سم٤مًمّرأي اعمجّرد،سمٞمٜمام أّن اًم٘مٞم٤مَس 

ـ أصقل اًمنّمع اًمث٤ّمسمت٦م يمام طمّ٘م٘مف إصقًمٞمقن، وم٤محلٙمؿ اعمٌٜمّل قمٚمٞمف ُمِ اًمّّمحٞمَح 

الم  ًّ وم٢مّن  "ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف  "همػم داظمؾ ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًم

اًم٘مٞم٤مَس ُمـ أُمر اًمّديـ، وذم ذًمؽ ي٘مقل اإلُم٤مم اعمجّدد اًمِّمٞمخ أمحد اًمّنهٜمدي 

أُّم٤م اًم٘مٞم٤مس واإلضمتٝم٤مد ومٚمٞمس ُمـ اًمٌدقم٦ِم ذم رء  وم٢مّٟمف ُُمٔمٝمُر أُمر صم٤مسم٧م  رمحف الِل:

 1ٓ ُُمث٧ٌم أُمر زائد.

 آسمتداع ذم  إن يم٤مٟم٤م )أي يدظمؾ أسمق ؾمٕمٞمد اخل٤مدُمل رمحف الِل: وي٘مقل اًمٕماّلُم٦مُ 

                                                          

 .64، سمحقاًمف راه ؾمٜم٧م ص74ُمٙمتقسم٤مت، طمّمف ؾمقم،ص 1
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٤مدات وُصقر اًمٕم٤ٌمدات ( سم٤مًمرأي اعمجرد ٓ قمـ دًمٞمؾ وم٤مًمزي٤مدة أو سمٕمض آقمت٘م

اًمٜم٘مّم٤من اًمقاىمٕم٤من سملم اعمجتٝمديـ ًمٙمقهنام قمـ دًمٞمؾ وًمق سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ٟمٗمًف ٓ 

ُيٕمَدان سمدقم٦م يمّمالة اخلًقف سمريمققملم وؾمجقديـ ووم٤محتتلم ذم يمؾ ريمٕم٦م قمٜمد 

 1اًمِم٤مومٕمل ظمالوم٤م ًمٚمحٜمٗمل.

قز ًمٙمّؾ أطمد أن جيتٝمَد وي٘مٞمس ج: أّن اًم٘مٞم٤مس ُمـ وفم٤مئػ اعمجتٝمد وٓ جي

اعمًئٚم٦م قمغم آظُمرى سمؾ ٓ سُمّد ًمّمّح٦م اًم٘مٞم٤مس ُمـ ذائَط وآداب يّمػم هب٤م 

اإلٟم٤ًمن ذا ومٝمؿ ىمقّي وٟمٔمر صم٤مىم٥م وومٙمر ُمًت٘مٞمؿ طمّتك يًٚمَؿ ُمـ اإلطمداث 

وآسمتداع ذم اًمّديـ،وم٤مًم٘مٞم٤مس ٓ يّمُدر إّٓ قمـ جمتٝمد يم٤مُمؾ أُّم٤م آسمتداع 

ٌُٝم٤م ذم اًمٖم٤م ًم٥م يٙمقن ظم٤مًمٞم٤م قمرّي٤م قمـ هذه اًمّّمٗم٤مت اًمٕمٚمٞمك، واإلطمداث ومّم٤مطم

وًمذا ّسح ص٤مطم٥ُم اًمٌحر وهمػُمه ُمـ آُصقًمٞملم واًمٗم٘مٝم٤مء أن سم٤مب اًم٘مٞم٤مس 

 ُمٜم٘مٓمع ُمـ إرسمع ُمئ٦م.

وم٤مًم٘مٞم٤مُس ويمذا اإلضمتٝم٤مُد طمؼٌّ إذا ُروقمٞم٧ْم ومٞمٝمام ذائُٓمٝمام اًماّلزُم٦م وًمْق صدر     

نّمائط أيْم٤م ٓ يٜمٌٖمل اإلطمداُث وآسمتداع قمـ اعمجتٝمد سمٕمَد رقم٤مي٦م هذه اًم

ٟمٕمْؿ وٓ يٜمٌٖمل عمِـ حتّ٘مؼ ًَمديف هذا إُمُر أن  إـمالُق ًمٗمظ اًمٌدقم٦م واعمٌتدع قمٚمٞمف.

 ي٘مّٚمده ومٞمف سمؾ قمٚمٞمف أن يٕمذره ومٞمف.

 وًمٞمس ُمـ ؿم٠من اًمٕمٚمامء إـمالق ًمٗمظ  ي٘مقل اًمٕماّلُم٦م اعمحّ٘مؼ اًمِّم٤مـمٌل رمحف الِل: 

                                                          

 .93ص1،جاًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم سمٞم٤من اًمٌدع، اًم٤ٌمب إّول، سمري٘م٦م حمٛمقدي٦م 1
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 1، وإن دىّم٧ْم ُم٤ًمئٚمٝم٤م.اًمٌدقم٦م قمغم اًمٗمروع اعمًتٜمٌٓم٦م اًمتل مل شمٙمـ ومٞمام ؾمَٚمػ

 الػرق بني البدعة وادصالح ادرشؾة

اعمّم٤مًمح مجع ُمّمٚمح٦م وهل ود اًمّير واعمّية. وؾُمّٛمٞم٧م سم٤معمرؾمٚم٦م ٕهّن٤م مل 

ـْ هل٤م أصؾ ُمٕملّم  شُمٕمتؼْم ساطم٦م ومل شُمٚمغ سمؾ شُمالئُؿ شمٍّموم٤مِت اًمِّم٤مرع وإن مل يٙم

ٚم٦م هٜم٤م ُم٤م اؿْمَتٌف قمغم شُم٘م٤مس قمٚمٞمف يمام ذم اًم٘مٞم٤مس اعمّمٓمٚمح، ووضمف إيراد هذه اعمًئ

ٚمَػ اقمتؼموا اعمّمٚمح٦َم  ًّ يمثػم ُمـ اًمٜم٤ّمس ُمـ أهّنؿ إذا رأوا اًمّّمح٤مسم٦َم اًمٙمراَم واًم

اعمرؾمٚم٦َم سمِدون دًمٞمؾ ظم٤مص ُمـ أِدًّم٦م اًمنّمع يتحػّمون ومٞمف. وُرسمام يت٥ًٌُّم هذا إمم 

ٙمقن سمف قمغم حتًلم يمثػم ُِمـ اًمٌدع اًمنمقمٞم٦م :ٕهّنام يِمؽميم٤من فم٤مهرا ذم  ًّ أهّنؿ يتٛم

٤ٌمت احلٙمؿ سمدون أصؾ ُمٕملّم ودًمٞمؾ ظم٤مص. ومال سُمدَّ ًمٚمٛمتخّّمص ذم سم٤مب إصم

 اًمٌدع ُمـ اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام وإصم٤ٌمت أّن اعمّم٤مًمح همػم اًمٌدع.

اًمِّم٤مـمٌل رمحف الِل سم٤مسم٤م ُُمًت٘مال ًمتقوٞمح اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ذم يمت٤مسمف  وىمد قم٘مد اإلُم٤ممُ 

ٞمام هق هذا اًم٤ٌمب يْمٓمر إمم اًمٙمالم ومٞمف قمٜمد اًمٜمٔمر وم وم٘م٤مل: "آقمتّم٤مم" اعم٤مشمع

سمدقم٦م وُم٤م ًمٞمس سمٌدقم٦م وم٢من يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس قمدوا أيمثر اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م سمِدقم٤م، 

وٟمًٌقه٤م إمم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وضمٕمٚمقه٤م طمج٦م ومٞمام ذهٌقا إًمٞمف ُمـ اظمؽماع 

اًمٕم٤ٌمدات. وىمقٌم ضمٕمٚمقا اًمٌدع شمٜم٘مًؿ سم٠مىم٤ًمم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، وم٘م٤مًمقا: إن ُمٜمٝم٤م 

٥َم اعمّمحػ وهمػمه، وُمـ ُم٤م هق واضم٥م وُمٜمدوب، وقمدوا ُمـ اًمقاضم٥م يمت

                                                          

 ص:1، اًم٤ٌمب اًمّث٤مًم٨م، ومّمؾ ؿمٌف اعمٌتدقم٦م واًمرّد قمٚمٞمٝمؿ،جت اهلالزمقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل اإل 1
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وأيْم٤م وم٢من اعمّم٤مًمح   اعمٜمدوب آضمتامع ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من قمغم ىم٤مرئ واطمد.

اعمرؾمٚم٦م يرضمع ُمٕمٜم٤مه٤م إمم اقمت٤ٌمر اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي ٓ يِمٝمد ًمف أصؾ ُمٕملم، ومٚمٞمس 

ًمف قمغم هذا ؿم٤مهد ذقمل قمغم اخلّمقص، وٓ يمقٟمف ىمٞم٤مؾم٤م سمحٞم٨م إذا قمرض 

ضمقد ذم اًمٌدع اعمًتحًٜم٦م، وم٢مهن٤م قمغم اًمٕم٘مقل شمٚم٘متف سم٤مًم٘مٌقل. وهذا سمٕمٞمٜمف ُمق

راضمٕم٦م إمم أُمقر ذم اًمديـ ُمّمٚمحٞم٦م ـ ذم زقمؿ واوٕمٞمٝم٤م ذم اًمنمع قمغم 

اخلّمقص. وإذا صم٧ٌم هذا، وم٢من يم٤من اقمت٤ٌمر اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م طم٘م٤م، وم٤مقمت٤ٌمر اًمٌدع 

اعمًتحًٜم٦م طمؼ، ٕهنام جيري٤من ُمـ واد واطمد. وإن مل يٙمـ اقمت٤ٌمر اًمٌدع طم٘م٤م، مل 

 1عمرؾمٚم٦م.يّمح اقمت٤ٌمر اعمّم٤مًمح ا

ل ًمتٛمٞمٞمز وصٗمقُة اًم٘مقل ومٞمف أهّنام أُمران خمتٚمٗم٤من سمٞمٜمٝمام ومروق قمديدة شمٙمٗم    

 :أظمر، ُمٜمٝم٤م ـأطمدّه٤م قم

: أّن اقمت٤ٌمر اعمّمٚمح٦م وإصم٤ٌمت احلٙمؿ اًمنّمقمّل هب٤م ٟمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مس ومال يًع 1

ًمٙمّؾ أطمد أن يّدقمل ُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م وإصم٤ٌمت احلٙمؿ سمف، سمؾ هق ُمـ آٓت 

جتٝمديـ، سمخالف اًمٌدقم٦م وم٢مهّن٤م شمّمدر ذم اًمٖم٤مًم٥م قمّٛمـ اإلضمتٝم٤مد ووفم٤مئػ اعم

اعمّم٤مًمح  –طُمِرم قمـ اًمٗم٘مف ذم اًمّديـ يمام ئمٝمر ُمـ اؾمت٘مراء ضمزئٞم٤مت يمال اًم٤ٌمسملم 

 .-اعمرؾمٚم٦م واًمٌدع 

 : أّن اًم٘مقل سم٤معمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م يٙمقن ذم اًمقؾم٤مئؾ وهل شمتٖمػّم سمح٥ًم اًمّزُم٤من 2

                                                          

 2ج ،اًم٤ٌمب اًمث٤مُمـ ذم اًمٗمرق سملم اًمٌدع واعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م،آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل ت اهلالزم 1
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اًمّزُمـ وآيمتٗم٤مء سم٤مًم٘مديؿ ُمـ واعمٙم٤من ومتّس احل٤مضم٦م إمم اًمتٓمّقر ومٞمٝم٤م سمٛمرور 

ومٚمق مل شُمراع اًمقؾم٤مئُؾ يض إمم احلرج واإلظمالل سم٤معم٘مّمقد،اًمقؾم٤مئؾ يمثػما ُّم٤م ُيٗم

ومٞمٙمقن اًم٘مقل هب٤م ُمـ ًمقازم صٞم٤مٟم٦م ذًمؽ  ُاُمرٟم٤م سمحٗمٔمف، اجلديدُة ًمْم٤مع ُم٤م ىمدْ 

اعم٘مّمقد، وُمـ ُهٜم٤م فمٝمر أن آسمتداع يٙمقن ذم اعم٘م٤مصد أُّم٤م اًمقؾم٤مئؾ ومال اسمتداع 

  شُمٕمتؼم ُم٘مّمقدة ًمذاهت٤م يم٠مصؾ اعمّم٤مًمح.ومٞمف ُمٝمام مل

هذه اعمدارس وشمّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م وـم٤ٌمقمتٝم٤م وٟمنمه٤م واؾمتٕمامل ُمٙمؼّم  وم٢مٟمِم٤مءُ 

اًمّّمٚمقات واعم٤ًمضمد وهمػمه٤م ٓ شمٙمقن ُمـ اًمٌدع إذ مل شمٙمـ ُِمـ  اًمّّمقت ذم

اعم٘م٤مصد وٓ أطمد يٕمتؼمه٤م يمذًمؽ،سمؾ شمٕمتؼم هذه إُمقر يمقؾمٞمٚم٦م ًمّمٞم٤مٟم٦م اًمّديـ 

 يمٚمٛمتف وإؾمامع صقت اإلُم٤مم إمم يمّؾ ُمـ اىمتدى سمف.وطمٗمظ ُمٕم٤معمف واقمالء 

واحل٤مصُؾ أّن رقم٤مي٦م اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م إّٟمام يٙمقن ذم اًمقؾم٤مئؾ اًّمتل ٓسمدقم٦م ومٞمٝم٤م 

وٓ شمٌديَع، أُّم٤م اإلطمداث اعمذُمقم وآسمتداع ومٝمق يٙمقن ذم اعم٘م٤مصد وسم٤مًمتدّيـ سمام 

 هق همػم صم٤مسم٧م ذقم٤م.

ٌّدات وُِمـ ؿم٠مهن3 ٤م أن شمٙمقَن همػَم ُمٕم٘مقًم٦م اًمِٕمّٚم٦م : إّن اًمٌدَع شمٙمقن ذم اًمتٕم

واعمٕمٜمك قمغم اًمتّٗمّمٞمؾ، أُّم٤م اعمّم٤مًمُح اعمرؾمٚم٦ُم واقمت٤ٌمره٤م ومال شُمقضمد إّٓ ذم ُم٤م قُم٘مؾ 

ُمٕمٜم٤مه مت٤مُم٤م، يمام ئمٝمر ُمـ إُمثٚم٦م اًّمتل ُروقمٞم٧م ومٞمٝم٤م اعمّم٤مًمُح اعمرؾمٚم٦م، ومٛمثال  

٥ٌم اًّمذي اشمٗمؼ اًمّّمح٤مسم٦ُم ٕضمٚمف قمغم مجع اًم٘مرآن ذم اعمّم٤مطمػ ُمٕمٚمقم  ًّ اًم

٘مقل ُيدريمف يمؾُّ ُمـ ًمف قم٘مؾ وؿمٕمقر، أُّم٤م ضمٕمُؾ صالة اًمرهم٤مئ٥م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ُمٕم

اًّمتل يؽمشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م يمذا ويمذا ُمـ اًمّدرضم٤مت واًم٘مرسم٤مت ومٖمػُم ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك، وم٢مّن 

شمرشّم٥َم اًمثّقاب واًمّدرضم٤مت وشمٕمٚمٞمؼ رو٤مء الِل شمٕم٤ممم قمغم قمٛمؾ ُّم٤م ُمـ اًمٖمٞمقب 
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ٝم٤م ومْمال قمـ شمنميٕمٝم٤م ُمٝمام مل هيديف اًّمتل ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين أن يِمّؿ رائحتَ 

 اًمِّم٤مرع إمم ذًمؽ.

:إّن اعمّم٤مًمَح اعمرؾمٚم٦َم إّٟمام ُيٚمج٠م إًمٞمٝم٤م حلٗمظ أُمر ضورّي أو طم٤مضمّل 4

وشمٙمٛمٞمٚمٝمام سمخالف اًمٌدقم٦م،وم٢مّٟمف ٓ ضورَة دقم٧ْم إمم اعمّمػم إًمٞمٝم٤م وم٢مّن اعم٘مّمقَد 

ٌُّد الِل واًمت٘مّرُب إًمٞمف واعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمف، وهذا اعم٘مّمقدُ  ُيًتقرم مت٤مُم٤م ُمـ  ُمـ اًمٌدقم٦م شمٕم

ٌّد اسمتٖم٤مء  ٌّد سم٤مًمٕم٤ٌمدات اًّمتل طمّدده٤م اًمِّم٤مرع احلٙمٞمؿ وم٢مّن ُمراَد اًمٕم٤مسمد سم٤مًمتٕم اًمتٕم

ُمرو٤مشمف وهق أقمٚمؿ سمام يريض ويًخط سمف. ومٚمق مل شُمراع اعمّم٤مًمُح اعمرؾمٚم٦م ًمّم٤مر 

إُمر ذم وٞمؼ ؿمديد، وًمقىمع اعمًٚمٛمقن ذم طمرج حُمرج ُمـ ديٜمٝمؿ. سمخالف 

ُيٗمٞمدهؿ ؿمٞمئ٤م ؾِمقى اخل٤ًمرِة واًمٜمّ٘مّم٤من واًمتٗمّرق اًمٌدقم٦م وم٢مّن آسمتداع ٓ 

 ٟمتِم٤مر.وآ

 الػرُق بني البدعة وآشتحسان

هق قمُد اًمٌمء واقمت٘م٤مده  آؾمتح٤ًمن ذم اًمٚمٖم٦مىم٤مل اًمًٞمّد اجلرضم٤مين رمحف الِل: 

طمًٜم٤ًم، واصٓمالطم٤م: هق اؾمٌؿ ًمدًمٞمؾ ُمـ إدًم٦م إرسمٕم٦م يٕم٤مرض اًم٘مٞم٤مس اجلكم 

ف ذم إهمٚم٥م يٙمقن أىمقى ُمـ ه سمذًمؽ ٕٟمّ ويٕمٛمؾ سمف إذا يم٤من أىمقى ُمٜمف: ؾمٛمق

 1اًم٘مٞم٤مس اجلكم، ومٞمٙمقن ىمٞم٤مؾًم٤م ُمًتحًٜم٤ًم.

آؾمتح٤ًمن واًمٌدقم٦م أُمران ُمتٛمّٞمزان ذم اًمقاىمع، وًمٙمـ ىمد ي٘مؽمب ويِمتٌف 

أطمدّه٤م  سم٤ِمٔظمر سمح٥ًم اًمّّمقرة. وُرسمام يّمػمهذا سم٤مقمث٤م ًمٌٕمض اًمٜم٤ّمس أْن 
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ُمـ اجلدير سم٤مًمّذيمر أن يتج٤مهوا قمغم اًمٌدقم٦م وقمغم اؾمتح٤ًمهن٤م وشمؼميره٤م، وًمذا 

٤م أُمّ  اعمحّ٘مؼ اًمِّم٤مـمٌل رمحف الِل شمٕم٤ممم: ٕمؿ ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤ممُ يٗمّرق سمٞمٜمٝمام، وٟمِ 

٘م٤م سمف، وم٢من آؾمتح٤ًمن ٓ يٙمقن إٓ آؾمتح٤ًمن، ومألن ٕهؾ اًمٌدع أيْم٤م شمٕمٚمّ 

ع وم٤مؾمتح٤ًمٟمف واؾمت٘م٤ٌمطمف ىمد ٤م اًمنّم أُمّ  سمٛمًتحًـ، وهق إُم٤م اًمٕم٘مؾ أو اًمنمع.

ىمتْم٧م ذًمؽ ومال وم٤مئدة ًمتًٛمٞمتف اؾمتح٤ًمٟم٤م، وٓ ًمقوع ومرغ ُمٜمٝمام، ٕن إدًم٦م ا

شمرمج٦م ًمف زائدة قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع، وُم٤م يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م ُمـ اًم٘مٞم٤مس 

وآؾمتدٓل. ومٚمؿ يٌؼ إٓ اًمٕم٘مؾ هق اعمًتحًـ، وم٢من يم٤من سمدًمٞمؾ ومال وم٤مئدة هلذه 

قم٦م اًمتًٛمٞم٦م: ًمرضمققمف إمم إدًم٦م ٓ إمم همػمه٤م. وإن يم٤من سمٖمػم دًمٞمؾ ومذًمؽ هق اًمٌد

 1اًمتل شمًتحًـ.

رة وغرها  تؼسقم البدعة إىل ادؽػِّ

ُِمـ اعمٝمّؿ ضمّدا ُمٕمروم٦ُم اًمَٗمرق سملم اًمٌدقم٦م واًمٙمٗمر وُمدى اًمتّٙمٗمػم سم٥ًٌم آسمتداع 

واإلطمداث، وم٤مًمُٖمٚمقُّ يمّؾ اًمُٖمٚمّق أن ُيٙمٗمر اعمًٚمُؿ سم٥ًٌم ارشمٙم٤مسمف ؿمٞمئ٤م ُِمـ اًمٌدقم٦م، 

ُز اًمّتٙمٗمػم سمِٙمّؾ ُم٤م يّمحُّ سمف ٕن ُمٜم٤مَط اًمٌدقم٦م همػُم ُمٜم٤مط اًمٙمٗمر واًمِرّدة، ومال جيق

اًمّتٌديع يمام اقمت٤مده يمثػم ُمـ اعمٗمرـملم ذم زُم٤مٟمٜم٤م وم٢مهّنؿ ُينقمقن ذم اًمّتٙمٗمػم سم٠مُمقٍر 

 هم٤ميُتٝم٤م أْن شمٙمقن ُمـ اعمٕم٤ميص واًمٌدع وٓ حيت٤مـمقن ُمثَؾ ؾمٚمػ اًمّّم٤مًمح.

ـُ آسمتداع ُم٤م ُيقضم٥ُم اًمتٙمٗمػَم. وُمٕمروم٦ُم اًمٗمرق سملم ٟمٕمؿْ   اًمٌدقم٦م شُمٙمٗمر  ىمد يتْمّٛم

ٌَٝم٤م واًّمتل ٓ شُمٙمٗمر ُم٤م ذيمره اًمٕماّلُم٦ماسمـ ُمقدود اعمقصكم احلٜمٗمل رمحف الِل ص٤مطم

                                                          

 .635ص2،ج،اًم٤ٌمب اًمّث٤مُمـآقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل ت اهلالزم  1
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ٌُٖم٤مة: يُمّؾ سمدقم٦م خت٤مًمػ دًمٞمال يقضم٥م  "سم٘مقًمف ذم وٛمـ اًمٙمالم قمغم اخلقارج واًم

اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمف ىمٓمٕم٤م ومٝمق يمٗمر، ويمؾ سمدقم٦م ٓ خت٤مًمػ ذًمؽ وإٟمام خت٤مًمػ دًمٞمال 

 1يقضم٥م اًمٕمٛمؾ فم٤مهرا ومٝمق سمدقم٦م ووالل وًمٞمس سمٙمٗمر.

وذم اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ٟم٘مال قمـ اعمحٞمط )ًمٕمّؾ اعمراَد سمف اعمحٞمط اًمّروقي ٓ 

ذم شمٙمٗمػم أهؾ اًمٌدع يمالم، ومٌٕمض اًمٕمٚمامء ٓ  "اعمحٞمط  "وذم  اًمؼمه٤مين(:

يٙمٗمرون أطمدًا ُمٜمٝمؿ وسمٕمْمٝمؿ يٙمٗمرون اًمٌٕمض، وهق أن يمؾ سمدقم٦م خت٤مًمػ دًمٞمالً 

يقضم٥م اًمٕمٚمؿ ومٝمق سمدقم٦م ىمٓمٕمٞم٤ًم ومٝمق يمٗمر، ويمؾ سمدقم٦م ٓ خت٤مًمػ دًمٞمالً ىمٓمٕمٞم٤ًم 

 2والًم٦م، وقمٚمٞمف اقمتٛمد مج٤مقم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.

 وذيمر اإلُم٤مم اًمٖمزازم رمحف الِل أّن ُمٜم٤مط اًمّتٙمٗمػم سم٤مًمٌدقم٦م صمالصم٦م أُمقر:

 إول: أن يٙمقن ٟمٗمس اقمت٘م٤مده يمٗمرا، يم٢مٟمٙم٤مر اًمّم٤مٟمع وصٗم٤مشمف وضمحد اًمٜمٌقة.

ديؼ رؾمٚمف، اًمث٤مين: ُم٤م يٛمٜمٕمف اقمت٘م٤مده ُمـ آقمؽماف سم٤مًمّم٤مٟمع وصٗم٤مشمف وشمّم

 ويٚمزم إٟمٙم٤مر ذًمؽ ُمـ طمٞم٨م اًمتٜم٤مىمض.

اًمث٤مًم٨م: ُم٤م ورد ُمـ اًمتقىمٞمػ سم٠مٟمف ٓ يّمدر إٓ ُمـ يم٤مومر يمٕم٤ٌمدة اًمٜمػمان 

واًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ وضمحد ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن وشمٙمذي٥م سمٕمض اًمرؾمؾ واؾمتحالل 

 اًمزٟم٤م واخلٛمر وشمرك اًمّمالة، وسم٤مجلٛمٚم٦م إٟمٙم٤مُر ُم٤م قمرف سم٤مًمتقاشمر واًميورة 

                                                          

ػم، ومّمؾ اخلقارج واًمٌٖم٤مة،جآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخ 1 ًِّ  .151ص4ت٤مر يمت٤مب اًم

ٌُٖم٤مة،ج 2 ػم، سم٤مب اًم ًّ  .299ص 7اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ،يمت٤مب اًم
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 1يمقهن٤مُمـ اًمنميٕم٦م.

 سقم البدعة إىل الػعؾقّة والسكّقةتؼ

دمري وشمدظمؾ ذم اًمؽّموك أيْم٤م  ه٤م سمْؾ ٓ شمٜمحٍم ذم إومٕم٤مل وطمدَ  إّن اًمٌدقم٦مَ 

وهل شُمًّٛمك سم٤مًمٌدقم٦م اًمؽّميمٞم٦م، ًمٙمـ ًمٞمس يمّؾ شمرٍك سمدقم٦م سمؾ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ. وهق أّن 

اًمؽّمك هل٤م أؾم٤ٌمب وسمقاقم٨م ُمتٕمّددة، وم٘مد يؽمك اإلٟم٤ًمن ومٕمال ُّم٤م ًمٚمٙمًؾ أو ًمٜمٗمقر 

قمٜمف أو ًمٕمدم ُمًٞمس احل٤مضم٦م إًمٞمف أو يؽميمف شمدّيٜم٤م سمف سم٠من يٕمت٘مد اًمؽّمك ىمرسم٦م ـمٌٕمف 

ف، وسمٕمْمٝم٤م وقم٤ٌمدة، واعمؽمويم٤مت أيْم٤م قمغم أٟمقاع، سمٕمْمٝم٤م ُم٤م ىمد أُمر اًمِّم٤مرُع سمؽميم

واًم٘مًؿ اًمّث٤مًم٨م ُم٤م ظمػّم اًمِّم٤مرُع  .وهق اعمٓمٚمقسم٤مت اًمنّمقمٞم٦م ُم٤م أُمر اًمِّم٤مرع سمٗمٕمٚمف

 ؽميمف ُمتك ؿم٤مء وهق سم٤مُب اعم٤ٌمطم٤مت.اعمٙمّٚمَػ ومٞمف سملم أن يٗمٕمٚمف إن ؿم٤مء وي

ومال طمرَج ذم شمرك اًم٘مًؿ إّول واًمّث٤مًم٨م سمؾ شمرك إّول ُمـ إطمٙم٤مم اًمنّمقمٞم٦م  

اًّمتل ُيث٤مب اعمرُء قمغم اُمتث٤مهل٤م ُمتك وضمدت ُم٘متْمٞم٤مهت٤م وأؾم٤ٌمهب٤م. أُّم٤م اعم٤ٌمطم٤مت ومال 

ّٓ أن جيٕمٚمف اًمٕمٌُد وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م  إظمرى اعمٓمٚمقسم٦م  ىُمرسم٦م رم ومٕمٚمف وشمريمف إ

قم٤م.وُمـ اقمت٘مد ٟمٗمَس اًمؽّمك ديٜم٤م وىمرسم٦م وم٘مد اسمتدع ّٕٟمف طم٤مول اًمت٘مّرَب إمم الِل ذ

وهذه هل اًمٌدقم٦م  سمام مل ينمقمف هق وأطمدث ُمـ اًمّديـ سم٢مدظم٤مًمف ومٞمف ُم٤مًمٞمس ُمٜمف

 وأومٔمع ُمٜمف أن ُيٕمت٘مد شمرُك اًمقاضم٤ٌمت ىمرسم٦م  2سمٕمٞمٜمٝم٤م.

                                                          

هذا: وإن ؿمئ٧م شمٗمّمٞمؾ هذا  .145اعمًتّمٗمك ،إصؾ اًمّث٤مًم٨م اإلمج٤مع، اًم٤ٌمب اًمّث٤مين،ص 1

 هلذا اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم . -سم٤مًمّٚمٖم٦م إردي٦م  – "أصقل شمٙمٗمػم"اًم٤ٌمب ومراضمع إمم يمت٤مب 

 .26راضمع اإلقمتّم٤مم، اًم٤ٌمب إّول، ومّمؾ ذم احلّد،ص 2
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سمف إمم طمدود  وديٜم٤م ومٝمل ُمـ أؿمٜمع اًمٌدقم٤مت وأىمٌحٝم٤م وهل اًّمتل ُرسمام دمّر اًم٘م٤مئَؾ 

 اًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد.

سمٕمد ُم٤م أيمؾ  -ُمث٤مًُمف إيمُؾ واًمٜمّقم وم٢مهّنام ُُم٤ٌمطم٤من، وًمٚمٛمرء أن ي٠ميمؾ أو ٓ ي٠ميمؾ 

ويمذا ٓ ًمقَم قمٚمٞمف ذم أن يٜم٤مَم أو ٓ ومٚمف اخلٞم٤مر ذم ذًمؽ.  –ىمدر ُم٤م ي٘مقم سمف اًمٌدن 

ك، وم٘مد وًمٙمـ ًمق شمرك إيمؾ أواًمٜمّقم شمدّيٜم٤م وشم٘مّرسم٤م سمف إمم الِل شمٕم٤ممم سمٜمٗمس هذا اًمؽّم 

اسمتدع ذم ديـ الِل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف وذًمؽ رّد قمٚمٞمف، أُّم٤م ًمق شمرك إيمَؾ واًمٜمّقَم ًم٘مٝمر 

ف جلٛمٞمع أواُمر الِل ويتخغّم قمـ إظمالق  ًُ ٝمر وْٕن شمٜم٘م٤مد ٟمٗم ًّ اًمٜمّٗمس سم٤مجلقع واًم

ومٚمٞمس سمٛمٌتدع،  -يمام هق رائ٩م ذم اًم٤ًمدات اًمّّمقومٞم٦م إظمٞم٤مر -اًمّرذيٚم٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م 

يمقؾمٞمٚم٦م إمم أُمر آظمر هق ُمٓمٚمقب ذقم٤م وٓ سمدقم٦َم ذم  ّٕٟمف ضمٕمؾ هذه إؿمٞم٤مء

 اًمقؾم٤مئؾ ُمٝمام مل يٕمت٘مده٤م ص٤مطمٌُٝم٤م يم٠مّي ُم٘مّمقد ذقمّل سمرأؾمف. 

 حؽم رياضات الّصوفقة

ٟمٕمؿ: يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرء أن جيتٝمَد ذم اًمٕم٤ٌمدة ىمدَر ُم٤م اؾمتٓم٤مقمف هق سمحٞم٨م ٓ خيّؾ ذم 

طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد وٓ ـ ـ احل٘مقق اًمنّمقمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م وُمِ أداء احل٘مقق اًماّلزُم٦م قمٚمٞمف ُمِ 

ف ويتٜمّٗمر ـمٌٕمف  ًُ يّي هب٤م أطمدا ُمـ اًمٜم٤ّمس وٓ ُيٗمرط ومٞمٝم٤م سم٠مْن ُيٗميض إمم أن متّؾ ٟمٗم

ٌّد وٓ ُيقِصؾ إمم أن يٕمت٘مده٤م  قمـ اًمٕم٤ٌمدات سمٕمد حتّٛمؾ يمثػم ُمـ اعمِم٤مّق ذم اًمتٕم

قم٤ٌمدًةُم٘مّمقدة وٓ إمم أن يت٥ًٌّم ٓقمت٘م٤مد اًمٜم٤ّمس ومٞمف ظمالَف اًمنّمع. وقمغم هذا 

ُمـ هذا  -ُمٝمام روقمٞم٧م ومٞمٝم٤م هذه اًمنّمائط -ّّمقومٞم٦م إظمٞم٤مر ومِري٤مو٤مت اًم

. اًم٘مٌٞمؾ، ومٚمٞمس ٟمٗمُس  ـّ  اًمّري٤مو٦م سمدقم٦م وٓ ُمٙمروه٤م يمام ُئم

 وًمٚمٕماّلُم٦م قمٌد احلّل اًمٚمٙمٝمٜمقي رمحف الِل يمالم ُمٗمّّمؾ وُم٘م٤مًم٦م ُمٜمٗمردة طمقَل  

ٌّد ًمٞمس سمٌدقم٦م"هذا اعمقوقع ؾماّمه٤م  ، "إىم٤مُم٦م احلّج٦م قمغم أّن اإليمث٤مر ذم اًمتٕم
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ـْ  تٝم٤م ُم٤م ذيمره سم٘مقًمف:وظُمالص اًّمتل ذيمره٤م هق   –ُوضمدت ومٞمف هذه اًمنّموط  ومٛم

٤مسم٘ملم يم٤مٟمقا   -ومٞمام شم٘مّدم ًّ وم٤مًمتِمّدد ذم اًمٕم٤ٌمدة أطمّؼ ًمف، وأصح٤مب اًمّري٤مو٤مت اًم

ضم٤مُمٕملم هلذه اًمنّموط ومج٤مز هلؿ ذًمؽ، ومل ُيٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ أطمد ذًمؽ. وُمـ وم٤مت ًمف 

هذا هق اًمّٓمريؼ اًمقؾمط ذط ُّمٜمٝم٤م وم٤مٓىمتّم٤مد ذم اًمٕمٛمؾ واًمتقؾّمط أًمٞمؼ ًمف. 

اًّمذي يرشمْمٞمف يمؾُّ ُمٜمّمػ، ٓ إومراَط ومٞمف وٓ شمٗمريَط ِم٤ّم يذه٥ُم إًمٞمف يمؾُّ 

ػ، وًمٕمّؾ هذا اًمّتح٘مٞمَؼ  ًّ   ـإٟمٞمَؼ ِم٤ّم مل ي٘مرع ؾمٛمَٕمؽ سمف أطمد ُمِ  ُمتٕم

ـْ  ٤مسم٘ملم، ومُخذه سم٘مقة ويم ًّ  1.ـ اًمِّم٤ميمريـُمِ  اًم

 تؼسقم البدعة إىل احلسـة والسقّئة

احلًٜم٦م واًمًّٞمئ٦م أو إمم اعمحٛمقدة واعمذُمقُم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ إّن شم٘مًٞمَؿ اًمٌدقم٦م إمم 

اعمٝمّٛم٦م اًّمتل شمتٕمٚمؼ هبذا اعمقوقع وم٢مّٟمف ىمد يمُثر اظمتالف اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ ذم هذا 

ٌّثقن هبذا اًمّت٘مًٞمؿ  اًم٤ٌمب واطمتّج٧م يمّؾ ُمٜمٝمؿ سمام ًمدهيؿ، ومٌٕمْمٝمؿ يتِم

اًمنّمقمٞم٦م  وسمٜمّمقص اًمًٚمػ اًّمذيـ ذيمروه.صمّؿ جُيرون هذا اًمّت٘مًٞمَؿ إمم اًمٌدع

ٛمقا اًمٌدقم٦َم إمم  ًّ ٚمػ اًمّّم٤مًمح ىمد ىم ًّ وجيٕمٚمقن ُمٜمٝم٤م احلًٜم٦م واًمًّٞمئ٦م سمحّج٦م أّن اًم

هذيـ اًم٘مًٛملم. وسم٢مزاء هقٓء إظمقاٌن آظمرون ُيٜمٙمرون هذا اًمّت٘مًٞمؿ رأؾم٤م 

ويِمٜمّٕمقن قمغم يمّؾ ُمـ ىم٤مل أو أؿم٤مر إمم هذا اًمتّ٘مًٞمؿ،طمّتك مل َيًٚمؿ اعمت٘مّدُمقن 

ويمذًمؽ ُرسمام  -واًمٕمٞم٤مُذ سم٤ملِل  –ٕطمٞم٤من ُمـ اؾمتٝمداومٝمؿ وشمٜم٘مٞمدهؿ ذم سمٕمض ا

                                                          

ٌّد ًمٞمس سمٌدقم٦م 1 ٞمؼ وقمٜم٤مي٦م اًمٕماّلُم٦م قمٌد اعمٓمٌقع سمتح٘م. إىم٤مُم٦م احلّج٦م قمغم أّن اإليمث٤مر ذم اًمتٕم

 .153،ص اًمٗمّت٤مح أيب همدة
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يتٕمّدون ذم إُمر وسمًٌٌف يٜمجّر اخلالف إمم اًمٌدع سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقّي وحيٙمٛمقن 

قمٚمٞمٝم٤م سم٤محلرُم٦م واعمٕمّمٞم٦م. وٓ ري٥َم أّن يماًلُمٜمٝمامقمغم ـمرذم اًم٘مّمد واًمّّمقاب 

 ذم إُمر وم٤مًمث٤ّمين ىمد ومّرط ومٞمف.سمٕمٞمدان قمـ اًمتقؾّمط واإلقمتدال، وم٢مِن إّول أومرط 

قمغم هذا ومال سمّد ُمـ اىمتح٤مم هذه اًمٕم٘م٦ٌم وحت٘مٞمؼ هذه اًمٕمقيّم٦م، ومُتند أّوٓ و

ـْ  ـْ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ، صّمَؿ ٟمذيمر ُم٤م مل ي٘مْؾ سمف ُمِ  أىمقاُل َُمـ ىم٤مل سم٤مًمّت٘مًٞمؿ وُم

اشّمْمح ًمديٜم٤م ُمـ احلّؼ سمٕمد اًمت٤مُّمؾ ذم ٟمّمقصٝمؿ وذم ىمقاقمد اًمنّميٕم٦م اًمٕم٤مُّم٦م ُمٜمٝم٤م 

 واخل٤مّص٦م.

 البدعةبعض كصوص من قال بتؼسقم 

اًمٌٞمٝم٘مل رمحف الِل قمـ اإلُم٤مم اعمجتٝمد حمٛمد سمـ إدريس اًمِّم٤مومٕمل أّٟمف  ٟم٘مؾ اإلُم٤ممُ 

ومٝمق  ٦مَ دقمت٤من سمدقم٦م حمٛمقدة، وسمدقم٦م ُمذُمقُم٦م. ومام واومؼ اًمًٜمّ سمِ  اًمٌدقم٦مُ " ىم٤مل:

سم٘مقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم ىمٞم٤مم  حمٛمقد، وُم٤م ظم٤مًمػ اًمًٜم٦َم ومٝمق ُمذُمقم، واطمت٩ّم 

 "1رُمْم٤من: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هل.

َُم٤م  َوىَمقًمف ٟمٕمٛم٧م اًْمٌِْدقَم٦م َهِذه يمؾ" م اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اعم٤مًمٙمل:وىم٤مل اإلُم٤م

ٌَؼ  ًْ أطمدث سمٕمد اًمٜمٌَِّل )صغم الِل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ( وَمُٝمَق سمِدقَم٦م واًمٌدقم٦م ومٕمؾ َُم٤م مل ُي

ٜمَـ  ًّ ٜم٦م ُيَ٘م٤مس قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَمُٝمَق حَمُْٛمقد َوَُم٤م ظَم٤مًمػ أُصقل اًم ًّ إًَِمْٞمِف وَماَم َواومؼ أصال ُمـ اًم

 2."َوُِمٜمْف ىَمْقًمف يمؾ سمِدقَم٦م َواَلًَم٦م وَمُٝمَق َواَلًَم٦م

                                                          

 .113ص 9طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء، اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، ج 1
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 وىم٤مل اإلُم٤مم جمد اًمّديـ اسمـ إصمػم اجلزرّي : )س( وذم طمدي٨م قمٛمر 

سمدقم٦م  اًمٌدقم٦م سمدقمت٤من:ش ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه»ريض الِل قمٜمف ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من 

هدى، وسمدقم٦م والل، ومام يم٤من ذم ظمالف ُم٤م أُمر الِل سمف ورؾمقًمف صغم الِل قمٚمٞمف 

اإلٟمٙم٤مر، وُم٤م يم٤من واىمٕم٤م حت٧م قمٛمقم ُم٤م ٟمدب الِل إًمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق ذم طمٞمز اًمذم و

وطمض قمٚمٞمف الِل أو رؾمقًمف ومٝمق ذم طمٞمز اعمدح، وُم٤م مل يٙمـ ًمف ُمث٤مل ُمقضمقد يمٜمقع 

ُمـ اجلقد واًمًخ٤مء وومٕمؾ اعمٕمروف ومٝمق ُمـ إومٕم٤مل اعمحٛمقدة، وٓ جيقز أن 

يٙمقن ذًمؽ ذم ظمالف ُم٤م ورد اًمنمع سمف: ٕن اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد 

ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م يم٤من ًمف أضمره٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ »ًمف ذم ذًمؽ صمقاسم٤م وم٘م٤مل  ضمٕمؾ

ش وُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م يم٤من قمٚمٞمف وزره٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م»وىم٤مل ذم وده ش هب٤م

هذا ـ وذًمؽ إذا يم٤من ذم ظمالف ُم٤م أُمر الِل سمف ورؾمقًمف صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. وُمِ 

اخلػم  ـ أومٕم٤ملاًمٜمقع ىمقل قمٛمر ريض الِل قمٜمف: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه. عم٤م يم٤مٟم٧م ُم

 1ز اعمدح ؾمامه٤م سمدقم٦م وُمدطمٝم٤م.ذم طمٞمّ  وداظمٚم٦م

الم: ًّ قل رؾم قمٍم ذم ٕمٝمدْ اًمٌدقم٦ُم ومٕمُؾ ُم٤م مل يُ   ىم٤مل اإلُم٤مم قمّز اًمديـ سمـ قمٌد اًم

وهل ُمٜم٘مًٛم٦م إمم: سمدقم٦م واضم٦ٌم، وسمدقم٦م حمرُم٦م،  .-صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -الِل 

وم٦م ذًمؽ أن وسمدقم٦م ُمٜمدوسم٦م، وسمدقم٦م ُمٙمروه٦م، وسمدقم٦م ُم٤ٌمطم٦م، واًمٓمريؼ ذم ُمٕمر

شمٕمرض اًمٌدقم٦م قمغم ىمقاقمد اًمنميٕم٦م: وم٢من دظمٚم٧م ذم ىمقاقمد اإلجي٤مب ومٝمل 

واضم٦ٌم، وإن دظمٚم٧م ذم ىمقاقمد اًمتحريؿ ومٝمل حمرُم٦م، وإن دظمٚم٧م ذم ىمقاقمد 
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اعمٜمدوب ومٝمل ُمٜمدوسم٦م، وإن دظمٚم٧م ذم ىمقاقمد اعمٙمروه ومٝمل ُمٙمروه٦م، وإن 

 1دظمٚم٧م ذم ىمقاقمد اعم٤ٌمح ومٝمل ُم٤ٌمطم٦م.اًمخ.

واإلُم٤مم أسمق ؿم٤مُم٦م  "اًمٕم٤مرو٦م"ًمٕمريب اعم٤مًمٙمل ذم ويمذًمؽ ذيمره  اإلُم٤مم اسمـ ا

واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه واًمٜمّقوّي  "اًمٗمروق"واًم٘مراذم ذم  "اًم٤ٌمقم٨م"اًمِّم٤مومٕمل ذم 

ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ واإلُم٤مم ضمالل اًمّديـ اًمًٞمقـمل ذم قمدة ُم١مًمٗم٤مشمف 

 وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء إقمالم وإئّٛم٦م إقمٞم٤من رمحٝمؿ الِل شمٕم٤ممم رمح٦م واؾمٕم٦م.

 امء اّلذين ٓيؼولون هبذا التّؼسقمالعؾ

طمذَوهؿ رمحٝمؿ  اىمد ُيٜم٥ًم إمم اًمٕماّلُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمٕماّلُم٦م اًمِم٤مـمٌل وُمـ طمذ

الِل شمٕم٤ممم أهّنؿ ُيٜمٙمرون هذا اًمّت٘مًٞمَؿ وجيٕمٚمقن يمؾَّ سمدقم٦م ُمذُمقُم٦ًم وؾمّٞمئ٦ًم ومال 

ٜمقن ؿمٞمئ٤م ُّمـ اًمٌِدع أصال. أُّم٤م اًمٕمالُم٦م ًّ ٕم٤ٌمرشمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومُٞمٛمٙمـ أن ُيًتدلَّ سم حُي

يمؾ سمدقم٦م }قمغم قمٛمقم ىمقل اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اعمح٤مومٔم٦مَ  أنّ  اًمّت٤مًمٞم٦م:

ـْ  ُمتٕملم وأٟمف {والًم٦م إمم  "اًمٌدع  "ػ أظمذ يّمٜمّ  جي٥م اًمٕمٛمؾ سمٕمٛمقُمف وأن ُم

طمًـ وىمٌٞمح وجيٕمؾ ذًمؽ ذريٕم٦م إمم أٓ حيت٩م سم٤مًمٌدقم٦م قمغم اًمٜمٝمل وم٘مد أظمٓم٠م يمام 

 ٦2م واعمتٕمٌدة.يٗمٕمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمتٗم٘مٝم٦م واعمتٙمٚمٛم٦م واعمتّمقوم

ّٕٟمف ىمد ّسح ذم قمدة ُمقاوع ُمـ يمتٌف  وآؾمتدٓل سمف ُمِمٙمؾ: 

ٟٓمزاع ذم أّٟمف يٜم٘مًؿ إمم ُم٤م   –طم٥ًم اعمٕمٜمك اًمّٚمٖمقي  –اًمٕمديدة أّن ُمٓمٚمَؼ اًمٌدقم٦م 
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هق واضم٥م وُمًتح٥م وضم٤مئز وُمٙمروه ووالًم٦م، واًمٌدقم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمذُمقُم٦م 

ومٝمل سمدقم٦م ؾمٞمئ٦م ويمؾ سمدقم٦م ًمٞم٧ًم واضم٦ٌم وٓ ُمًتح٦ٌم  ُمٓمٚم٘م٤م. ومٛمثال ي٘مقل:

وهل والًم٦م سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم وُمـ ىم٤مل ذم سمٕمض اًمٌدع إهن٤م سمدقم٦م طمًٜم٦م وم٢مٟمام 

٤م ُم٤م ًمٞمس سمٛمًتح٥م وٓ واضم٥م ومال ذًمؽ إذا ىم٤مم دًمٞمؾ ذقمل أهن٤م ُمًتح٦ٌم وم٠مُمّ 

 1"ي٘مقل أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم إهن٤م ُمـ احلًٜم٤مت اًمتل يت٘مرب هب٤م إمم الِل.

وم٘مد قم٘مد سم٤مسم٤م ُُمًتِ٘مالّ ًمتٜم٘مٞمح   –الِل  وهق اًمٕماّلُم٦م اًمِّم٤مـمٌل رمحف  –وأُّم٤م اًمّث٤مين 

ويمذًمؽ ذيمر ومّمالً آظمر وطمّ٘مؼ ومٞمف أّن اًمذمَّ واحلرُم٦َم  –"هذه اعمًئٚم٦م  وهتذيٌٝم٤م 

يِمٛمؾ يمؾَّ ٟمقع ُمـ اًمٌدقم٦م، وشم٘مًٞمُٛمف إمم احلًٜم٦م واًمًٞمئ٦م جم٤مٟم٥م ًمٚمّّمقاب، صمّؿ 

 ضمع.ذيمر أضمقسم٦م قمـ ىمقل اإلُم٤مم قمّز اًمّديـ واًمٕماّلُم٦م اًم٘مراذم رمحٝمام الِل ومٚمػما

ـْ صَمّؿ ذه٥م سمٕمُض اعمٕم٤مسيـ إمم أهّنام يم٤مٟم٤م ُُمَْمٞمِّ  ٘ملِم ٟمٓم٤مَق اًمٌدقم٦م وُم٤مٟمَِٕملم و ُِم

ًمٚمّت٘مًٞمؿ ومٞمٝم٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم مجٝمقر اًمٕمٚمامء وم٢مهّنؿ يم٤مٟمقا ُمقؾّمٕملم يمام ذيمره إخ 

ويمذًمؽ  "اًمٌدقم٦م اإلو٤مومٞم٦م "اًمّّم٤مًمح اًمٕماّلُم٦م ؾمٞمػ سمـ قمكم اًمٕمٍمي ذم يمت٤مسمف

 ٞمخ اًمديمتقر قمٌد اإلًمف اًمٕمروم٩م.ًمٚمِم "ُمٗمٝمقم اًمٌدقم٦م"ئمٝمر ُمـ 

 السجقح والتطبقق 

٤مًمت٤مُّمؾ ذم يمالم اًمٕمٚمامء اعمًتَِمٝمديـ هبؿ أن ٓ ظمالَف سمٞمٜمٝمؿ ذم واًّمذي ئمٝمر سمِ 

احل٘مٞم٘م٦م: ّٕن اًمٜمّزاع احل٘مٞم٘مل واًمّتٜم٤مىمض إّٟمام يتحّ٘مؼ إذا ُوضمدت اًمقطمدات 

 قوقع ذم هذا اًمّثامٟمٞم٦م ذم اًم٘مْمٞمتلم، ُِمٜمٝم٤م أن شمتّحدا ذم اعمقوقع واعمحٛمقل واعم
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 اخلالف خمتٚمػ يمام ؾمٞمتّْمح ومال شمٜم٤مىمَض وٓ اظمتالف.

وم٤محلؼُّ أن ُي٘م٤مل إّن اًمٜمّزاع ًمٗمٔمّل ُمٜمِم٠مه اظمتالف ادّم٤مهٝمؿ ذم شمٕمريػ اًمٌدقم٦م  

وُمٗمٝمقُمف، ومٛمـ قمّرومف سمٙمّؾ ُم٤م ُاطمدث سمٕمد اًمٜمٌّل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ جل٠م إمم 

طم٥ًَم  –دقم٦م وُمٜمٕمف شم٘مًٞمٛمف اعمذيمقر، ومل يتٛمٙمـ ًمف أن حيُٙمؿ سمحرُم٦م يمّؾ سم

ـُ وٞم٘م٤م حُمِرضم٤م وقمُن قمغم اعمًٚمٛملم اًمّّم٤مدىملم  -شمٕمريٗمف هذا  وإّٓ ًمْم٤مق اًمّدي

امطم٦م  ًّ ؾمػُمهؿ وُمٕم٤مؿُمٝمؿ قمغم وضمف اعمٕمٛمقرة وًمٖمٚم٘م٧م أسمقاب اًمتٓمّقر واًمٞمن واًم

قمغم ُمـ يديـ هبذا اًمّديـ. ويٌٓمؾ إّدقم٤مء صالطمّٞمتف وشمٓمٌٞم٘مف ذم يمّؾ زُم٤من وُمٙم٤من 

ـْ  ٚمٞمؿ، قمغم أّن هذا اًمرأَي ٓ ُيقاومؼ  ًمف يمام ٓخيٗمك قمغم ُم ًّ طمّظ ُمـ اًمٕم٘مؾ اًم

ٚمػ اًمّم٤مًمح وإئٛم٦م اعمجتٝمدون. ًّ  ٟمّمقَص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم وُم٤مىم٤مل سمف اًم

ـْ  زي٤مده ذم اًمّديـ أو اًمٜمّ٘مّم٤من ُمٜمف احل٤مدصم٤من سمٕمد اًمّّمح٤مسم٦م سمٖمػم "قمّرومٝم٤م سم٠مهّن٤م  وُم

٘م٦م ذم اًمديـ ـمري"أو سم٤مهّن٤م  "إذن اًمِم٤مرع ٓ ىمقٓ وومٕمال وٓ سحي٤م وٓ إؿم٤مرة.

ٚمقك قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتٕمٌد لِل ؾمٌح٤مٟمف. ًّ  "خمؽمقم٦م شمْم٤مهل اًمنمقمٞم٦م ي٘مّمد سم٤مًم

ٛمٝم٤م إمم حمٛمقدة وُمذُمقُم٦م ّٕن اًمزي٤مدَة ذم اًمّديـ واًمٜمّ٘مّم٤مَن  ًّ ٓ ُيٛمٙمـ ًمف أن ُي٘م

ُمٜمف هبذه اًمّّمقرة واظمؽماُع اًمٓمريؼ ذم اًمّديـ طم٥ًم هذه اًمنّمائط ٓ يٙمقن إّٓ 

نّميٕم٦م وٓ يّمّح أن حُيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤محلًـ واعمدح. وم٢مْن ضُمّقز ِمٜمققم٤م وُمذُمقُم٤م ذم اًم

ـُ ًمٕم٦ٌم يتٚمّٕم٥م  رء ُمـ هذا اًمٜمّقع ُمـ اًمّزي٤مدة واًمٜمّ٘مّم٤من واإلظمؽماع ًمّم٤مر اًمّدي

هب٤م اًمٜم٤ّمس وًمْم٤مع ُمزاي٤مه وظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ اًمٙمامل ورقم٤مي٦م ُمّم٤مًمح اًمٜم٤ّمس ذم 

 اًمّدٟمٞم٤م وأظمرة.

أي سم٤معمٕمٜمك   –ذّم اًمٌِدع ُمٓمٚم٘م٤م واحل٤مصُؾ أّن يمّٚمٝمؿ ُمتّٗم٘مقن قمغم قمدم       

ٛمقٟمف إمم اجل٤مئز ُمٜمٝم٤م واعمٛمٜمقع طم٥ًَم اعمٕمٜمك إّول، ويمذًمؽ  -اًمّٚمٖمقي  ًّ سمؾ ُي٘م
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ٓ ظِمالَف سمٞمٜمٝمؿ ذم ذّم اًمٌِدع وُمٜمٕمف وقمدم شم٘مًٞمٛمف سم٤معمٕمٜمك اًمّث٤مين، ومٚمؿ يٜمِم٠م 

آظمتالُف ذم اًمتّٕمٌػمات سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ إّٓ سم٠من سمٕمَْمٝمؿ اظمت٤مروا اعمٕمٜمك إّوَل 

وقمّرومقا اًمٌدقم٦َم سمف ذم طمٞمٜمام أّن أظمريـ ٓطمٔمقا اعمٕمٜمك اًمّث٤ميَن وٟمّمٌقه سملم 

 ف.أقمٞمٜمٝمؿ وطم٤موًمقا شمٕمريٗمَ 

 كصوص من ذهبوا إىل التّطبقق

هٜم٤مك ضمّؿ همٗمػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمحّ٘م٘ملم ىمد ذهٌقا إمم ٟمٗمس هذا اعمقىمػ وومٝمٛمقا 

اخلالف ًمٗمٔمّل، وُمـ  ٓ ٟمِزاَع سمٞمٜمٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م سمؾ ُمـ يمالم اًمٕمٚمامء اعمت٘مّدُملم  أنْ 

 هقٓء اًمٕمٚمامء إضمالّء اإلُم٤مم زيـ اًمّديـ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم رمحف الِل وم٢مّٟمف ىم٤مل:

ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ٓ خيرج قمٜمف ش يمؾ سمدقم٦م والًم٦م»ىمقًمف صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "

٤م ُم٤م وىمع ذم يمالم اًمًٚمػ ُمـ رء، وهق أصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصقل اًمديـ... وأُمّ 

 1ذًمؽ ذم اًمٌدع اًمٚمٖمقي٦م، ٓ اًمنمقمٞم٦م.اؾمتح٤ًمن سمٕمض اًمٌدع، وم٢مٟمام 

اًّمذي ىمد اؾمتدل سمف  –رمحف الِل  -وهق ي٘مقل ذم شمٗمًػم يمالم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

ُمراد اًمِم٤مومٕمل رمحف الِل ُم٤م " ضمؾُّ ُمـ ىم٤مل هبذا اًمتّ٘مًٞمؿ وقمدم ذم اًمٌدع ُمٓمٚم٘م٤م.

أصؾ ُمـ اًمنميٕم٦م يرضمع إًمٞمف،  ذيمرٟم٤مه ُمـ ىمٌؾ: أن اًمٌدقم٦م اعمذُمقُم٦م ُم٤م ًمٞمس هل٤م

اًمٌدقم٦م اعمحٛمقدة ومام واومؼ اًمًٜم٦م، يٕمٜمل: ُم٤م  ٌدقم٦م ذم إـمالق اًمنمع، وأُّم٤موهل اًم

يم٤من هل٤م أصؾ ُمـ اًمًٜم٦م يرضمع إًمٞمف، وإٟمام هل سمدقم٦م ًمٖم٦م ٓ ذقم٤م، عمقاوم٘متٝم٤م 

اًمًٜم٦م. وىمد روي قمـ اًمِم٤مومٕمل يمالم آظمر يٗمن هذا، وأٟمف ىم٤مل: واعمحدصم٤مت 

                                                          

 .128 ص2، احلدي٨م اًمّث٤مُمـ واًمٕمنمون،جضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  1
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٤مقم٤م، ومٝمذه اًمٌدقم٦م ضسم٤من: ُم٤م أطمدث ِم٤م خي٤مًمػ يمت٤مسم٤م، أو ؾمٜم٦م، أو أصمرا، أو إمج

وهذه حمدصم٦م  اًمْمالل، وُم٤م أطمدث ومٞمف ُمـ اخلػم، ٓ ظمالف ومٞمف ًمقاطمد ُمـ هذا،

وهق ُمـ  –ويمذًمؽ ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل رمحف الِل   1"همػم ُمذُمقُم٦م.

ٛمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمامء إمم طمًـ وهمػم طمًـ وم٢مٟمام  .-اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمّت٘مًٞمؿ أيْم٤م  ًّ َُمـ ىم

 2سمدقم٦م والًم٦م ومٛمٕمٜم٤مه اًمٌدقم٦م اًمنمقمٞم٦م.ىمًؿ اًمٌدقم٦م اًمٚمٖمقي٦م وُمـ ىم٤مل يمؾ 

ـْ هذا آقمؽماض:  " وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًمؼِميمقي رمحف الِل طمٞم٨م ىم٤مل وهق جيٞم٥م قم

ًمٚمٌدقم٦م ُمٕمٜمك ًمٖمقّي قم٤مّم هق اعمحدث ُمٓمٚم٘م٤م قم٤مدة يم٤من أو قم٤ٌمدة ٕهّن٤م اؾمؿ  ىمٚمٜم٤م

ُمـ آسمتداع سمٛمٕمٜمك اإلطمداث يم٤مًمرومٕم٦م ُمـ آرشمٗم٤مع واخلٚمٗم٦م ُمـ آظمتالف 

 ًِ ؿ ذم قم٤ٌمرة اًمٗم٘مٝم٤مء يٕمٜمقن هب٤م ُم٤م ُاطمدث سمٕمد اًمّّمدر إّول وهذه هل اعم٘م

ُمٓمٚم٘م٤م وُمٕمٜمك ذقمّل ظم٤مص هق اًمزي٤مدة ذم اًمّديـ... ومٝمذه هل ُمراده صغّم الِل 

ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمّتل وؾمٜم٦ّم اخلٚمٗم٤مء "قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ سمدًمٞمؾ ىمقًمف صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ 

ُمـ أطمدث ذم  "وىمقًمف  "أٟمتؿ أقمٚمؿ سم٠مُمر دٟمٞم٤ميمؿ"وىمقًمف  "اًمّراؿمديـ اعمٝمديلم

 .3"أُمرٟم٤م ُم٤مًمٞمس ُمٜمف ومٝمق ردّ 

 وىم٤مل اًمِّمٞمخ اًمٕماّلُم٦م أسمقؾمٕمٞمد اخل٤مدُمل احلٜمٗمل رمحف الِل سمٕمد ذح هذا اعم٘م٤مم 

 وومٝمؿ ش يمؾ سمدقم٦م والًم٦م»طم٤مصؾ اًم١ًمال أٟمف سح ذم احلدي٨م أن  صمؿّ ُم٤م ٟمّّمف:

                                                          

 .131اعمرضمع،ص ٟمٗمس 1

 .211اًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م،ص 2

 .51اًمٓمري٘م٦م اعمحٛمدي٦م، اًم٤ٌمب إّول، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم اًمٌدع، ص 3
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ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء أن سمٕمض اًمٌدقم٦م ًمٞمس سمْمالًم٦م ومتٜم٤مىمْم٤م وطم٤مصؾ اجلقاب اًمٌدقم٦م ذم 

ًمٖمقي٦م ومٛمقوققم٤م اًم٘مْمٞمتلم ًمٞم٤ًم سمٛمتحديـ،  اًمٗم٘مٝم٤مء قمٞم٦م. وذم يمالماحلدي٨م ذ

 1وىمد ذط ذم اًمتٜم٤مىمض احت٤مدّه٤م.

أمحد سمـ حمٛمد اًمّروُمل إمم ٟمحق ُمـ هذا اًمتح٘مٞمؼ وم٢مّٟمف ذيمر  اًمٕماّلُم٦مُ  ذه٥َم  وىمدْ 

 طمدي٨م ظمٓم٦ٌم رؾمقل الِل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وطمدي٨م 

ويمّؾ  يمّؾ حمدصم٦م سمدقم٦م"ٞمف ؾمّٞمدٟم٤م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ريض الِل شمٕم٤ممم قمٜمف ووم

سم٤مًمٌدقم٦م اعمذيمقرة ذم هذيـ احلديثلم اًمٌدقم٦م اًمًٞمّئ٦م  اعمرادُ  صمّؿ ىم٤مل: "سمدقم٦م والًم٦م

اًّمتل ًمٞمس هل٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم أصؾ وؾمٜمد فم٤مهر أو ظمٗمّل ُمٚمٗمقظ أو 

ُمًتٜمٌط، ٓ اًمٌدقم٦م اًمٖمػم اًمًٞمّئ٦م اًّمتل شمٙمقن قمغم أصؾ وؾمٜمد فم٤مهر وم٢مهّن٤م ٓ 

شمٙمقن ُم٤ٌمطم٦م.. وىمد شمٙمقن ُمًتح٦ٌّم .. وىمد شمٙمقن شمٙمقن والًم٦م سمؾ هل ىمد 

واضم٦ٌم.. ّٕن اًمٌدقم٦َم هل٤م ُمٕمٜمٞمٞم٤من ًمٖمقّي قم٤مم وهق اعمحدث ُمٓمٚم٘م٤م ؾمقاء يم٤من ُمـ 

اًمزي٤مده ذم اًمّديـ أو "اًمٕم٤مدات أو ُمـ اًمٕم٤ٌمدات واًمث٤ّمين ذقمّل ظم٤مّص  وهق 

٤م اًمٜمّ٘مّم٤من ُمٜمف احل٤مدصم٤من سمٕمد اًمّّمح٤مسم٦م سمٖمػم إذن اًمِم٤مرع ٓ ىمقٓ وومٕمال وٓ سحي

وم٢مهّن٤م ذم احلديثلم وإن يم٤مٟم٧م قم٤مُّم٦م شمِمتٛمؾ مجٞمَع اعمحَدصم٤مت ًمٙمـ  "وٓ إؿم٤مرة.

 قمٛمقُمٝم٤م ًمٞمس سمح٥ًم ُمٕمٜم٤مه اًمّٚمٖمقّي اًمٕم٤مّم سمؾ قمٛمقُمٝم٤م سمح٥ًم ُمٕمٜم٤مه اًمنمقمّل 

 1"اخل٤مّص.

                                                          

اًم٤ٌمب إّول، ،سمري٘م٦م حمٛمقدي٦م ذم ذح ـمري٘م٦م حمٛمدي٦م وذيٕم٦م ٟمٌقي٦م ذم ؾمػمة أمحدي٦م 1

 .94 ص1جاًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم اًمٌدع،
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ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرات سحي٦م واوح٦م ذم أّن اًمٌِدقم٦م اًمّٚمٖمقي٦م هل اًّمتل شمٜم٘مًؿ إمم 

٦م اخلٛم٦ًم، أُّم٤م اًمٌدقم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمنّمقمل طمًٜم٦م وؾمّٞمئ٦م سمؾ إمم إطمٙم٤مم اًمنّمقمٞم

ّٓ ؾمّٞمئ٦م ُمذُمقُم٦م ُمٜمٝمّٞم٦م قمٜمٝم٤م.  اعم٘مّدم ومال شمٙمقن إ

ـْ  ذم شم٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م إمم   –ذه٥م إمم هذا اًمّتٓمٌٞمؼ وضمٕمؾ هذا اخلالف  وِمّ

وإن يم٤من ىمد ُيٜم٥ًم إًمٞمف أّٟمف ىم٤مئؾ  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًمٕماّلُم٦م -ًمٗمٔمّٞم٤م  احلًٜم٦م واًمًٞمئ٦م

 جُيّقز شم٘مًٞمٛمف إمم اعمحٛمقد واعمذُمقم سمٜم٤مء قمغم سمْمالًم٦م يمّؾ سمدقم٦م أّي٤م يم٤من وٓ

ـْ يمتٌف اعمختٚمٗم٦م أّن سمٕمض قم٤ٌمراشمف، وًمٙمـ ئمٝمر ُمـ يمالُمف ذم قمدة ُمقاوع ُمِ 

ُمراَده سم٤محلرُم٦م واًمّْمالًم٦م ُمٓمٚم٘م٤م هل اًمٌدقم٦م اًمنّمقمّٞم٦م وم٘مْط أُّم٤م اًمٚمٖمقّي٦م ومال حُيّرُمٝم٤م 

وصم٧ٌم  "دقم٦م سم"ل وُم٤م ؾمٛمّ  قمغم يمّؾ طم٤مل يمام ُمّر ذيمُره. ومٛمثال ضم٤مء ذم ومت٤مواه:

٤م أن ي٘م٤مل: ًمٞمس سمٌدقم٦م ذم ومٞمف ٓزم: إُمّ  "إُمريـ  "طمًٜمف سم٠مدًم٦م اًمنمع وم٠مطمد 

ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م  "اًمديـ وإن يم٤من يًٛمك سمدقم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م. يمام ىم٤مل قمٛمر: 

وإُم٤م أن ي٘م٤مل: هذا قم٤مم ظمّم٧م ُمٜمف هذه اًمّمقرة عمٕم٤مرض راضمح يمام  "هذه 

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وهذا ىمد يٌ٘مك ومٞمام قمداه٤م قمغم ُم٘مت٣م اًمٕمٛمقم يم٤ًمئر قمٛمقُم٤مت 

 2وهمػمه. "ىم٤مقمدة اًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م  "وذم  "اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  "ىمررشمف ذم 

 -دع مجٞمٕمٝم٤م يمذًمؽ وم٢من اًمٌدقم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٌِ " وذم ُمقوع آظمر ُمـ ومت٤مواه:

 هل ُم٤م مل ينمع الِل ذم اًمديـ أي -أي اعمذُمقُم٦م ذم اًمنمع 

                                                                                                                     

 .148جم٤مًمس إسمرار، اعمجٚمس اًمث٤مُمـ قمنم،ص 1

 .371ص11،جع اًمٗمت٤موى جمٛمق 2
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 ورؾمقًمف. وم٠مُم٤م إن دظمؾ ذمُم٤م مل يدظمؾ ذم أُمر الِل ورؾمقًمف وـم٤مقم٦م الِل 

ذًمؽ وم٢مٟمف ُمـ اًمنمقم٦م ٓ ُمـ اًمٌدقم٦م اًمنمقمٞم٦م. وإن يم٤من ىمد ومٕمؾ سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل 

صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمام قمرف ُمـ أُمره: يم٢مظمراج اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سمٕمد ُمقشمف 

ومجع اعمّمحػ ومجع اًمٜم٤مس قمغم ىم٤مرئ واطمد ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من وٟمحق ذًمؽ. 

امه سمدقم٦م وم٢مٟمام ذًمؽ ٕٟمف سمدقم٦م ذم وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمذي أُمر سمذًمؽ وإن ؾم

اًمٚمٖم٦م إذ يمؾ أُمر ومٕمؾ قمغم همػم ُمث٤مل ُمت٘مدم يًٛمك ذم اًمٚمٖم٦م سمدقم٦م وًمٞمس ِم٤م 

شمًٛمٞمف اًمنميٕم٦م سمدقم٦م ويٜمٝمك قمٜمف ومال يدظمؾ ومٞمام رواه ُمًٚمؿ ُمـ صحٞمحف قمـ 

رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ذم ظمٓمٌتف: إن أصدق }ضم٤مسمر ىم٤مل: يم٤من 

دي هدي حمٛمد وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ويمؾ سمدقم٦م اًمٙمالم يمالم الِل وظمػم اهل

طمؼ وًمٞمس ومٞمام  {يمؾ سمدقم٦م والًم٦م}وم٢من ىمقًمف صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  {والًم٦م

 1"دًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم آؾمتح٤ٌمب سمدقم٦م.

واعمت٠مُّمؾ ذم " ل:٤مٕماّلُم٦م قمكم حمٗمقظ إمم هذا طمٞم٨م ىمويمذًمؽ وصؾ اًمِّمٞمخ اًم

ّل يمام سمًٓمٜم٤مه ًمؽ واعمًئٚم٦م هّٞمٜم٦م واوح٦م يمالم اًمٗمري٘ملم يرى أّٟمف ٟمزاع ذم أُمر ًمٗمٔم

شمرضمع إمم شمًٛمٞم٦م وإـمالق ًمٗمظ ومٝمل ُمـ إُمقر اًمٔمٜمّٞم٦م اًّمتل يٙمتٗمك ومٞمٝم٤م 

 2"سم٤مًمّٔمقاهر.

                                                          

 .36 ص31، يمت٤مب اًمقىمػ،ججمٛمقع اًمٗمت٤موى 1

 .117اإلسمداع ذم ُمْم٤مّر اإلسمتداع،ص 2
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 حتؼقق العالّمة خؾقل أمحد الّسفاركػوري

 1وىمد طمّ٘مؼ ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م اًمٕمالُّم٦م اًمٗم٘مٞمف اعمحّدث ظمٚمٞمؾ امحد اًمًٝم٤مرٟمٗمقري

ؿ  "سمراهلم ىم٤مـمٕمف "ٗمٞمد اعم٤مشمع رمحف الِل هذه اعمًئٚم٦َم ذم يمت٤مسمف اعم ًِ وذيمر أّن ُم٘م

                                                          

ٞمخ اًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف ظمٚمٞمؾ أمحد سمـ جمٞمد قمكم سمـ أمحد قمكم سمـ ىمٓم٥م قمكم سمـ همالم حمٛمد اًمِّم هق  1

ًمد ذم وُ . إٟمّم٤مري احلٜمٗمل إٟمٌٞمثٝمقي أطمد اًمٕمٚمامء اًمّم٤محللم ويم٤ٌمر اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملم

أواظمر صٗمر ؾمٜم٦م شمًع وؾمتلم وُم٤مئتلم وأًمػ وًمد ذم أواظمر صٗمر ؾمٜم٦م شمًع وؾمتلم وُم٤مئتلم 

وأًمػ ذم ظمئقًمتف ذم ىمري٦م ٟم٤مٟمقشمف ُمـ أقمامل ؾمٝم٤مرٟمٌقروٟمِم٠م سمٌٚمدة اٟمٌٞمثٝمف ُمـ أقمامل 

اًمٜم٤مٟمقشمقي واًمِمٞمخ حمٛمد  ؾمٝم٤مرٟمٌقر، وىمرأ اًمٕمٚمؿ قمغم ظم٤مًمف اًمِمٞمخ يٕم٘مقب سمـ ِمٚمقك اًمٕمكم

ُمٔم٤مهر اًمٕمٚمقم  ـ اًمٕمٚمامء ذم اعمدرؾم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمديقسمٜمد، وذمُمٔمٝمر اًمٜم٤مٟمقشمقي وقمغم همػمه ُم

سمًٝم٤مرن سمقر، واًمٕمٚمقم إدسمٞم٦م قمغم اًمِمٞمخ ومٞمض احلًـ اًمًٝم٤مرٟمٗمقري، ذم 

اًمٕمالُم٦م رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل واظمتص سمف  واظمذاًمٓمري٘م٦م قمـ اًمِمٞمخٓهقر

٤مئف، اظمتّم٤مص٤ًمقمٔمٞماًم، واٟمتٗمع سمف اٟمتٗم٤مقم٤ًميمٌػمًا، طمتك أصٌح ُمـ أظمص أصح٤مسمف، وأيمؼم ظمٚمٗم

ًمٓمري٘متف ودقمقشمف. يم٤من اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ أمحد ًمف  وُمـ يم٤ٌمر احل٤مُمٚملم ًمٕمٚمقُمف وسمريم٤مشمف واًمٜم٤مذيـ

واخلالف،  اعمٚمٙم٦م اًم٘مقي٦م، واعمِم٤مريم٦م اجلٞمدة ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م، واًمٞمد اًمٓمقمم ذم اجلدل

واًمرؾمقخ اًمت٤مم ذم قمٚمقم اًمديـ، واعمٕمروم٦م واًمٞم٘ملم، ؿمديد آشم٤ٌمع ًمٚمًٜم٦م، ٟمٗمقرًا قمـ اًمٌدقم٦م ًمف 

ـ اعمّمٜمٗم٤مت: اعمٝمٜمد قمغم اعمٗمٜمد، وإمت٤مم اًمٜمٕمؿ قمغم شمٌقي٥م احلٙمؿ وُمٓمرىم٦م اًمٙمراُم٦م قمغم ُم

ُمرآةاإلُم٤مُم٦م، وهداي٤مت اًمرؿمٞمد إمم إومح٤مم اًمٕمٜمٞمد، يمالّه٤م ذم اًمرد قمغم اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، 

ذح ؾمٜمـ أيب داود. يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سمٕمد اًمٕمٍم ُمـ يقم إرسمٕم٤مء ذم  وسمذل اعمجٝمقد ذم

وصمالصمامئ٦م وأًمػ ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،  ظمر ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملماًم٤ًمدس قمنم ُمـ رسمٞمع أ

ذم اًمٌ٘مٞمع ًمدى ُمدومـ أهؾ  وؿمٞمٕم٧م ضمٜم٤مزشمف ذم مجع قمٔمٞمؿ، ورؤي٧م ًمف رؤى ص٤محل٦م، ودومـ
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ٞمئ٦م واعمحٛمقد واعمذُمقم إّٟمام هق ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقّي وهق اعمحدث  ًّ اًمٌدقم٦م احلًٜم٦م واًم

 –سمٕمد قمٝمد اًمّرؾمقل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ُمٓمٚم٘م٤م. أُّم٤م اًمٌدقم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمّل 

ُمٓمٚم٘م٤م ومٛمذُمقٌم  –وهق يمّؾ حمدث مل يقضمد دًمٞمؾ ضمقازه ذم شمٚمؽ اًمٕمٝمقد اًمثالصم٦م 

وٓ ي٘مًؿ ىمّط إمم اجل٤مئز واعمٛمٜمقع. وذيمر أّن َُمـ ذّم اًمٌدقم٦َم ُمٓمٚم٘م٤م ُِمـ اًمٕمٚمامء 

ٛمٝم٤م إمم احلًٜم٦م واًمًّٞمئ٦م  ًّ اعمت٘مّدُملم إّٟمام أراد اعمٕمٜمك اًمنمقمّل اخل٤مص وُمـ ىم

 1وم٤ٌمقمت٤ٌمر اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقّي اًمٕم٤مم وٓ ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م.

 خالصة الؽالم

سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞمس سمٛمث٤مسم٦م اخلالوم٤مت احل٘مٞم٘مٞم٦ّم ُزسمدة اًمٙمالم أّن هذا اخلالف 

واًمٜمّزاقم٤مت إصقًمٞم٦م، سمؾ هق ٟمِزاع ًمٗمٔمّل ُمٜمِم٠مه اظمتالف إًمٗم٤مظ واًمتٕمٌػمات. 

الم وُمَ  ًّ  ـ شم٠مُّمؾ ذم يمالم اإلُم٤مم اًمٕمّز سمـ قمٌد اًم

وىم٤مرٟمف سمٜمّمقص اًمٕمٚمامء أظمريـ حتّ٘مؼ  –طم٤مُمؾ رأي٦م اًمت٘مًٞمؿ ذم اعمت٤مظمريـ  –

ز أطمٌد اقمت٘م٤مد همػم اًمّديـ ديٜم٤م ويمذًمؽ  ًمديف هذا إُمُر وشمٞمّ٘مـ سمف. ومٝمٞمٝم٤مت أن جُيقِّ

 ٓ ُيٛمٙمـ أيْم٤م أن حُيٙمؿ سمٙمؾ ُم٤م طمَدث سمٕمده سم٤مًمٌدقم٦م واًمْمالًم٦م.

سم٠من طمٙمؿ سمٌدقمّٞم٦م حمدث  -أّٟمف ًمق همٚمِط أطمد ذم شمٓمٌٞمؼ هذه  إصقل  وًمٞمّتْمْح 

ضم٤مئز ُمٌٜمّل قمغم أصؾ ُمـ ُاصقل اًمنّمع اعمٕمتؼمة أو أظمٓم٠م سمتحًلم سمٕمض اًمٌِدع 

                                                                                                                     

ًمٚمِمٞمخ  "شمذيمرة اخلٚمٞمؾ".راضمْع ًمِتٗمّمٞمؾ طمٞم٤مشمف 1223ص8،جٟمزه٦م اخلقاـمر .اٟمٔمرْ اًمٌٞم٧م

 اًمٕماّلُم٦م قم٤مؿمؼ اهلل رمحف الِل.

 .35و34ُٓردي٦م ( صسمراهلم ىم٤مـمٕمف )سم٤مًمٚمٖم٦م ا 1
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ٓ يٚمزم ُمٜمف أن جُيٕمؾ اخلالُف طم٘مٞم٘مّٞم٤م وم٢مّن أُمث٤مل هذه اًمت٤ًّمحم٤مت  –ًمنّمقمٞم٦م ا

 واًمّزٓت ٓ هَتدم ُمـ آُصقل ؿمٞمئ٤م سمؾ شُمقىمػ وشُمدومـ قمغم ص٤مطمٌٝم٤م.

  "األصل يف األصقاء اإلباحة"مـاقشة آشتدٓل بؼاعدة 

ُرسمام يًتدّل سمٕمض اًمٜم٤ّمس قمغم اؾمتح٤ًمن سمٕمض اًمٌِدع وضمقازه٤م سم٠مّن إصؾ  

ٙمقن هبذا إصؾ  ذم ًّ ٌّٝمف  أطمٌد قمغم اسمتداقمٝمؿ ؿمٞمئ٤م يتٛم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م ومٛمتك ُيٜم

رون ُم٤م اسمتدقمقه هبذه احلّج٦م،سم٠مّن ُم٤م ارشمٙمٌف ُم٤ٌمح ّٕن اًمِّم٤مرَع مل يٜمَف قمٜمف ومٝمق  ويؼُمّ

 قمغم أصؾ اإلسم٤مطم٦م.

ٓ ري٥َم أّٟمف ٓ يٜمٝمض طمّج٦م إذ هذه اًمّْم٤مسمٓم٦م إّٟمام دمري ذم اًمٕم٤مدات 

ٕم٤ٌمدات، واإلسم٤مطم٦م ُٓي٘م٤موم ُمٗمٝمقَم اًمٌدقم٦م وم٢مّن اًمٌدقم٦م قم٤ٌمرة دون اًم  واعمٕم٤مُمالت

ِـّ ُم٤م أطمدصمف سم٤مًمّرأي اعمجّرِد قم٤ٌمدًة وىمرسم٦ًم، ومٚمق ؾُمّٚمؿ  ـْ اقمت٘م٤مد همػم اًمّديـ ديٜم٤ًم وفم قم

هذه اًمْم٤مسمٓم٦ُم ٓ َيٚمزم ُمٜمٝم٤م أن يٙمقَن ذًمؽ اعمحدُث اعم٤ٌمُح قم٤ٌمدًة وم٤مًمٕم٤ٌمداُت ٓ 

ذم أّي قم٤ٌمدة ُّم٤م ُمـ دًمٞمؾ ذقمّل. ومٛمـ شمٕمٌّد  جيقز إصم٤ٌمشمف سم٤مًّمرأي اعمجّرد سمؾ ٓسُمدّ 

 سمٌمء مل يث٧ٌْم سمِدٓئؾ اًمنّميٕم٦م يم٤من ُمٌتدقم٤ًم سمال ري٥م.

 :أُم٤م أن إصؾ "آقمتّم٤مم"ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اًمِّم٤مـمٌل رمحف الِل ذم يمت٤مسمف 

اجلقاز: ومٞمٛمتٜمع: ٕن ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء يذهٌقن إمم أن إؿمٞم٤مء ىمٌؾ وضمقد 

٦م، ومام اًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م ىم٤مل ُمـ اجلقاز؟وإن ؾمٚمٛمٜم٤م ًمف اًمنمع قمغم اعمٜمع دون اإلسم٤مطم

ُم٤م ىم٤مل: ومٝمؾ هق قمغم اإلـمالق أم ٓ؟ أُم٤م ذم اًمٕم٤مدي٤مت ومٛمًٚمؿ، وٓ ٟمًٚمؿ أن ُم٤م 

ٟمحـ ومٞمف ُمـ اًمٕم٤مدي٤مت، سمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات، وٓ يّمح أن ي٘م٤مل ومٞمام ومٞمف شمٕمٌد: إٟمف 

ر زائد خمتٚمػ ومٞمف قمغم ىمقًملم: هؾ هق قمغم اعمٜمع أم هق قمغم اإلسم٤مطم٦م؟ سمؾ هق أُم

قمغم اعمٜمع: ٕن اًمتٕمٌدي٤مت إٟمام ووٕمٝم٤م ًمٚمِم٤مرع، ومال ي٘م٤مل ذم صالة ؾم٤مدؾم٦م ـ ُمثال 



62 

ووٕمٝم٤م ـ قمغم أطمد اًم٘مقًملم ـ ًمٞمتٕمٌد هب٤م لِل: ٕٟمف ػ ـ إهن٤م قمغم اإلسم٤مطم٦م، ومٚمٚمٛمٙمٚمّ 

 1يريد أن يًتدرك قمغم اًمِم٤مرع. ُمٌتدع سم٤مـمؾ سم٢مـمالق، وهق أصؾ يمّؾ 

إلٟم٤ًمين اعمجّرد إزم إجي٤مده٤م وم٤مًمٕم٤ٌمدات أقمغم وأضمّؾ ُمـ أن يّمَؾ اًمٕم٘مُؾ ا

وإسمداقمٝم٤م ُم٤م مل يًتٜمْر ويًتٗمْد ُمـ اًمقطمل اإلهلل، وم٢مّن اًمٕمٌقدّي٦م وووَع ُمٕم٤معمٝم٤م 

ٕم٤مدة ذم اًمُٕم٘مٌك ُِمـ إُمقر  ًّ ويمقهَن٤م سم٠من يؽمشّم٥م قمٚمٞمف رو٤مء الِل شمٕم٤ممم  واًمٗمقُز سم٤مًم

 اًّمتل ٓ يًت٘مّؾ اًمٕم٘مُؾ اإلٟم٤ًمين سمدريمٝم٤م وشمنميٕمٝم٤م.

 "يف اإلشالم شـّة حسـة من شنّ "آشتدٓل بحديث

أظمرج ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ ضمرير ريض الِل قمٜمف أّن رؾمقل الِل صغّم الِل    

ـّ " قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل: ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمًٜم٦م، ومٚمف أضمره٤م، وأضمر ُمـ قمٛمؾ  ُمـ ؾم

هب٤م سمٕمده، ُمـ همػم أن يٜم٘مص ُمـ أضمقرهؿ رء، وُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م 

 ُمـ سمٕمده، ُمـ همػم أن يٜم٘مص ُمـهب٤م  ؾمٞمئ٦م،يم٤من قمٚمٞمف وزره٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ

 2."أوزارهؿ رء

ت يمثػم ُّمـ اًمٜم٤ّمس، يًتدًّمقن سمف قمغم أّن اًمٌِدع ًمٞم٧ًْم  ّٓ هذا احلدي٨م ُمـ ُُمًتد

حمٔمقرة ُمٓمٚم٘م٤م سمؾ ُِمٜمٝم٤م ُم٤م جيقز ويًتحًـ وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ ٓجيقز وُيذّم، ّٕن اًمٜمٌّل 

                                                          

اًم٤ٌمب اخل٤مُمس ذم أطمٙم٤مم اًمٌدع احل٘مٞم٘مٞم٦م واإلو٤مومٞم٦م واًمٗمرق  ،ًمٚمِم٤مـمٌل آقمتّم٤مم 1

 .471 ،ص:سمٞمٜمٝمام

،رىمؿ سم٤مب احل٨م قمغم اًمّمدىم٦م وًمق سمِمؼ مترة، أو يمٚمٛم٦م ـمٞم٦ٌم  ،يمت٤مب اًمزيم٤مة،صحٞمح ُمًٚمؿ 2

 .1117 احلدي٨م:
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الم اًمٙمريَؿ صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ مل يرّد يمّؾ حمدث سمؾ إّٟمف قمٚمٞمف اًمّمال ًّ ة واًم

ـّ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦ّم طمًٜم٦م، وسماِم أّن ًمٗمظ   "َُمـ"ُمدَح وأظمؼم سمُِقومقر أضمر ُمـ ؾم

 قم٤مّم ٓ يّمّح ختّمٞمّمف سمِمخص دون ؿمخص وٓ سمزُم٤من وُمٙم٤من دون آظمر.

ًمق أريَد سم٤مًمٌدقم٦م اعمٜم٘مًٛم٦م إمم اًم٘مًٛملم اعمذيمقريـ اًمٌدُع سم٤معمٕمٜمك  أّٟمف   واجلقاُب 

ٗم٘مقا أّن هذا اًمٜمّقع ُمـ اًمٌدقم٦م جلٛمٞمَع اشمّ وم٢مّن ا اًمٚمٖمقي ومال ُمٜم٤مىمِم٦م وٓ ٟمزاع، 

يٜم٘مًؿ إمم اجل٤مئز واعمحٔمقر يمام ؾمٌؼ ذيمره ُُمٗمّّمال، وهذا هق ُمراد ُمـ اؾمتدل 

سمف ُمـ اعمت٘مّدُملم قمغم هذا اًمّت٘مًٞمؿ، وإن أريد هب٤م اًمٌدع اًمنّمقمٞم٦م ومال يّمح 

 شم٘مًٞمٛمٝم٤م وٓ يًت٘مٞمؿ آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م قمغم هذه اًمّدقمقى.

ـّ ـيراد سم ّٕٟمف ٓ يّمّح أن  ذم هذا احلدي٨م ُم٤م ُيٕم٤مرض ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م   ٛمـ ؾم

ـّ ـمري٘م٤م سملم اعمًٚمٛملم ُمتٕمّٚم٘م٤م سم٤مًمّديـ   اًمنمقمٞم٦م، وٓ ُيٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل يمّؾ ُمـ ؾم

جيقز ًمف ذًمؽ وُيث٤مب سمف، سمؾ اعمراد سمف أن ُمـ أطمٞم٤م ؾمٜم٦ّم ُمؽمويم٦م ُمـ ؾُمٜمـ اًمٜمٌّل 

ومٚمف  –ع وأصقًمف سمدٓئؾ اًمنّم  –صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أو أطمٞم٤م ؾُمٜم٦ّم ُمنموقم٦م 

 أضمر ذًمؽ اإلضمراء وُمثؾ أضمر يمّؾ َُمـ اشّمٌٕمف قمغم ذًمؽ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 وذم ٟمٗمس احلدي٨م دٓئؾ وؿمقاهد شم١مّيد هذا اعمراد، سمٕمْمٝم٤م ُم٤م يكم:

: هذا احلدي٨م ُروي سمٓمرٍق قمديدة ذيمره٤م اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف واإلُم٤مم 1

ورواه اسمـ  "ُمـ دقم٤م إمم هدى"ومِٛماّم رواه ُمًٚمؿ ًمٗمظ  "اًمّتٛمٝمٞمد"اسمـ قمٌد اًمؼّم ذم 

ويمذًمؽ رواه ُم٤مًمؽ ذم  "ُمـ أطمٞم٤م ؾمٜم٦ّم ُمـ ؾمٜمّتل"سمٚمٗمظ   "اًمتٛمٝمٞمد"قمٌداًمؼم ذم 
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. ومجٛمٞمع هذه إًمٗم٤مظ شمٜمّص قمغم أن 1"ُم٤م ُمـ داع يدقمق إمم هدى"اعم١مـم٤م سمٚمٗمظ 

ٜمـ  ًّ ٜمـ اًمّث٤مسمت٦م ىمٌٚمٝم٤م وشمروجُيٝم٤م ومٞمام سملم اًمٜم٤ّمس ٓ اظمؽماع اًم ًّ اعمراد سمف اشّم٤ٌمع اًم

 وإجي٤مده٤م ُمـ قمٜمد اًمٜمّٗمس.اجلديدة 

يمام ورد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ  –: ُمقرُد احلدي٨م شمدّل قمغم هذا اعمٕمٜمك أيْم٤م وم٢مّٟمف 2

ورد ذم احل٨ّم قمغم اًمّّمدىم٦م، وٓ يذه٥ُم قمٚمٞمؽ أّن اًمِٕمؼمة ًمٕمٛمقم اًمّٚمٗمظ  –ٟمٗمًف 

 ٓ خلّمقص اعمقرد وم٢مّن هذا إصؾ إٟمام جيري طمٞم٨م مل ُيقضمد ىمريٜم٦م قمغم ظمالومف.

الم ذم هذا احلدي٨م : ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمال3 ًّ ُيِمٕمر سم٠من إجي٤مد  "ؾمٜم٦ّم طمًٜم٦م "ة واًم

أّي ـمريؼ ًمٞمس سمداظمؾ ذم هذا اًمٕمٛمقم وٓ ُيٛمدح، سمؾ اعمٛمدوح هق إجي٤مد اًمًٜم٦ّم 

احلًٜم٦م. واشمٗمؼ أهؾ احلّؼ أّن اًمٕم٘مؾ اعمجّرد ٓ يٙمٗمل وٓ يًت٘مّؾ ذم ُمٕمروم٦م طمًـ 

ة  وضم٤مًم٤ٌم سمٛمٕمٜمك يمقٟمف ُمقضم٤ٌم ًمٚمّثقاب أو اًمٕم٘م٤مب ذم أظمر –اًمٌمء وىمٌحف 

سمدون إؾمتٜم٤مد إمم اًمنّمع واقمتْم٤مده سمف، وإذا اؾمتٜمد   –ًمِرو٤مء الِل شمٕم٤ممم أو ؾمخٓمف 

إمم اًمنّمع وشم٠مّيد سمدٓئٚمف ظمرج قمـ اًمٌدقم٦م اعمذُمقُم٦م، ومٚمق أطمدث ـمري٘م٦م ذم 

اًمّديـ خمؽمقم٦م سمدون اًمٌٜم٤مء قمغم إصقل اًمنمقمّٞم٦م ٓ يٙمقن داظمال ذم هذا 

يمام شمرى، ومال يّمّح أن  "طمًٜم٦م"ّٞمدا باحلدي٨م ّٕن ًمٗمَظ اًمًٜم٦ّم  ورد ومٞمف ُم٘م

 ُيًتدّل سمف قمغم اؾمتح٤ًمن رء ُمـ اًمٌدع اًمنمقمّٞم٦م. 

                                                          

 .328ص24، جوإؾم٤مٟمٞمد، سمالهم٤مت ُم٤مًمؽ  اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعم١مـم٤م ُمـ اعمٕم٤مين 1
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  "ما رآه ادسؾؿون حسـا"مـاقشة آشتدٓل برواية

ـْ ؾمّٞمدٟم٤م اسمـ ُمًٕمقد ريض الِل شمٕم٤ممم  إّن يمثػمًا ُِمـ اًمٜم٤ّمس يًتدًّمقن سمام ُروي قم

٤م رآه اعمًٚمٛمقن ُم٤م رآه اعمًٚمٛمقن طمًٜم٤م ومٝمق قمٜمد الِل طمًـ وُم "وهق  -قمٜمف 

قمغم إسم٤مطم٦م يمثػم ُمـ اًمٌدع اًمِم٤مئٕم٦م واؾمتح٤ًمهن٤م  – "ىمٌٞمح٤م ومٝمق قمٜمد الِل ىمٌٞمح

سمحّج٦م أّن اعمًٚمٛملم ىمد رأوه٤م طمًٜم٦ًم طمٞم٨م ؿم٤مقم٧ْم وذاقم٧ْم ذم قم٤مداهتؿ 

 وشم٘م٤مًمٞمدهؿ.

ـْ شم٠مُّمؾ ذم ٟمّص احلدي٨م حتّ٘مؼ ًمديف ُم٤م ذم هذا آؾمتدٓل ُِمـ  واحلؼُّ أنّ  ُم

ُمـ اعمِمت٘م٤مت  "اعمًٚمٛمقن"ًمٗم٤ًمد. وم٢مّن ًمٗمظ إظمٓم٤مء إصقًمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وا

واحلٙمؿ قمغم اعمِمتؼ يِمٕمر سم٠مّن ُم٠مظمذ آؿمت٘م٤مق ًمف دظمؾ ذم ذًمؽ احلٙمؿ، وم٤محلٙمؿ 

قمغم اعمًٚمٛملم يدّل قمغم أّن اإلؾمالم هق ؾم٥ٌم حمّرك داع هلؿ قمغم أْن يروا ذًمؽ 

الم  ًّ ُم٤م رأه  "اًمٌمَء طمًٜم٤م أو ىمٌٞمح٤م ، وقمغم هذا ومٛمٕمٜمك ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

ُم٤م اؾمتحًٜمف اعمًٚمٛمقن إلؾمالُمٝمؿ وإيامهنؿ، ويمقن اإلؾمالم  "عمًٚمٛمقنا

 ّٓ واإليامن داقمٞم٤م إمم اًمٌّمء أو رادقم٤م قمٜمف إّٟمام ُيٕمرف سمْمقاسمط اًمنّمع ودٓئٚمف. وإ

وم٤معمًٚمؿ يم٠مّي إٟم٤ًمن أظمر طمٞم٨م ًمف دواع وأؾم٤ٌمب  ضمٌٚمّٞم٦م وـمٌٕمٞم٦م وقم٘مٚمٞم٦م شمدقمقه 

ّدٟمٞم٤م أو ـمٌٞمٕم٦م اًمتٜمّٕمؿ أو إٟمٗم٦م إمم إرشمٙم٤مب رء وهنٞمف قمٜمف، ومُرسمام يدقمقه طم٥ّم اًم

أو اًمٖمػمة و ىمّمد آٟمت٘م٤مم وهمػمه٤م ُمـ إؾم٤ٌمب اًمٙمثػمة إمم أن يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤م أو 

يٛمتٜمع ُمٜمف. ومٚمٞمس يمّؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف ُم٘مت٣م إؾمالُمف طمتّك ُيًتدّل سمف، وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ 

ع آسمتداع واًمٌدقم٦م، وم٢مّن احل٤مُمؾ ًمف قمغم هذا إُمر ًمٞمس إؾمالَُمف وديٜمف سمؾ إُّم٤م اشّم٤ٌم

اهلقى واًمِّمٝمقات ضمّره إمم هذه اًمٕم٘م٦ٌم اعمٝمٞم٦ٌم وإُّم٤م اجلٝمؾ واًمٖمٗمٚم٦م ىم٤مده إمم هذا 
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اعمٝمٚمؽ. وىمد أؿم٤مر إًمٞمف اًمِّمٞمخ اعُمج٤مهد اًمٕمالُم٦م اًمِم٤مه حمٛمد إؾمامقمٞمؾ اًمّدهٚمقي 

 ."إيْم٤مح احلّؼ اًمٍّميح"رمحف الِل ذم يمت٤مسمف  1اًمِّمٝمٞمد

 ل احلٜمٗمل وىمد أضم٤مب اًمِّمٞمخ اًمٗم٤موؾ اًمٕماّلُم٦م أمحد سمـ حمّٛمد اًمّروُم

قمـ آؾمتدٓل هبذه اًمّرواي٦م سمام يٜمٌٖمل أن يٙمتٗمك سمذيمره، وم٢مّٟمف ىمد أـم٤مل اًمٙمالَم 

ذم ضُمّؾ  ديدٟمفهذا وقمغم هذا آؾمتدٓل وأضم٤مب قمٜمف سمام يِمٗمل اًمّّمدور، 

وم٢من ىمٞمؾ: ىمد اقمت٤مد يمثػم ُمـ اًمٜم٤ّمس أن يًتدًّمقا "وم٘م٤مل رمحف الِل: أسمح٤مصمف اًمٜم٤ّمدرة. 

ُم٤م رأه  ": اًمٌدقم٦م سمحدي٨م ؿم٤مئع سمٞمٜمٝمؿ وهق قمغم قمدم يمراه٦م ُم٤م اقمت٤مدوه ُمـ

                                                          

ٞمخ اًمٕم٤ممل اًمٙمٌػم اًمٕمالُم٦م اعمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ الِل اًمِمٝمٞمد إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمٖمٜمل اسمـ اًمِّم هق  1

وزم الِل سمـ قمٌداًمرطمٞمؿ اًمٕمٛمري اًمدهٚمقي أطمد أومراد اًمدٟمٞم٤م ذم اًمذيم٤مء واًمٗمٓمٜم٦م واًمِمٝم٤مُم٦م 

ذم اًمديـ،وًمد سمدهكم إلصمٜمتل قمنمة ُمـ رسمٞمع اًمث٤مين ؾمٜم٦م صمالث  وىمقة اًمٜمٗمس واًمّمالسم٦م

اًمِمٞمخ رومٞمع اًمديـ  وف اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدرُمقمام اظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ ا ًٕملم وُم٤مئ٦م وأًمػوشم

اًمًٞمد اإلُم٤مم أمحد سمـ قمـ  واًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز أيْم٤ًم، وٓزُمٝمؿ ُمدة ـمقيٚم٦م وأظمذ اًمٓمري٘م٦م 

قمروم٤من اًمِمٝمٞمد اًمؼميٚمقي ويم٤من ٟم٤مدرة ُمـ ٟمقادر اًمزُم٤من وسمديٕم٦م ُمـ سمدائٕمف احل٤ًمن، ُم٘مٌاًل 

واًمٕم٤ٌمدة، ُمع شمقاوع وطمًـ أظمالق ويمرم وقمٗم٤مف  ُمِمتٖماًل سم٤مإلوم٤مدة قمغم الِل سم٘مٚمٌف وىم٤مًمٌف،

ُمّمٜمٗم٤مشمف: اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ سم٤مًمٗم٤مرد و إيْم٤مح احلؼ  ؿمٝمروؿمٝم٤مُم٦م ٟمٗمس وصالسم٦م ديـ وأ

 ىمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ الِل ًم٧ًّم .شم٘مقي٦م اإليامنو، ُمٜمّم٥م إُم٤مُم٦مواًمٍميح ذم أطمٙم٤مم اعمٞم٧م واًمييح 

سمٛمٕمريم٦م سم٤مٓيمقث وىمؼمه فم٤مهر  تلم وأًمػًمٞم٤مل سم٘ملم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وُم٤مئ

 .916ص7،جُمِمٝمقر هب٤م.ٟمزه٦م اخلقاـمر
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 "ىمٌٞمح٤م ومٝمق قمٜمد الِل ىمٌٞمح اعمًٚمٛمقن طمًٜم٤م ومٝمق قمٜمد الِل طمًـ وُم٤م رأه اعمًٚمٛمقن

 وهؾ يّمّح هذا آؾمتدٓل ُمٜمٝمؿ أم ٓ يّمّح؟.

قمغم ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٗمْمالء أّن هذا آؾمتدٓل ٓ يّمّح واحلدي٨م  وم٤مجلقاُب 

رواه أمحد  ،سمـ ُمًٕمقداىمقف قمغم ّٕٟمف سمٕمض طمدي٨م ُمق :هلؿ طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ٓ 

إّن الِل ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد، "واًمٌّزار واًمّٓمؼماين واًمّٓمٞم٤مًمز وأسمق ٟمٕمٞمؿ هٙمذا 

ومقضمد ىمٚم٥م حمٛمد صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد، وم٤مصٓمٗم٤مه ًمٜمٗمًف، 

ومٌٕمثف سمرؾم٤مًمتف، صمؿ ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد ، وم٤مظمت٤مر ًمف أصح٤مسم٤م ومجٕمٚمٝمؿ أٟمّم٤مر 

، ومام رأى اعمًٚمٛمقن طمًٜم٤م، ومٝمق قمٜمد الِل طمًـ، وُم٤م رأوا ىمٌٞمح٤م ديٜمف ووزراء ٟمٌٞمف 

وٓ ؿمّؽ أّن اًماّلم ذم اعمًٚمٛملم ًمٞمس عمٓمٚمؼ اجلٜمس ّٕن  "ومٝمق قمٜمد الِل ىمٌٞمح 

الم  ًّ ؾمتٗمؽمق ُاُّمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم  "احلدي٨َم ح يٙمقن خم٤مًمٗم٤م ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًم

ّٓ واطمدة  رى ؿمٞمئ٤م طمًٜم٤م ويمذا سمٕمض اعمًٚمٛملم ي "ومرىم٦م يمّٚمٝمؿ ذم اًمٜم٤ّمر إ

ـ ُمـ اًم٘مٌٞمح، سمؾ هق إُّم٤م ًمٚمٕمٝمد  ًَ وسمٕمْمٝمؿ يراه ىمٌٞمح٤م ومٞمٚمزم أن ٓ يتٛمٞمّز احل

ومٞمٙمقن اعمراد سم٤معمًٚمٛملم اًمّّمح٤مسم٦م  "وم٤مظمت٤مر ًمف أصح٤مسم٤م "واعمٕمٝمقد ُم٤م ذيمر ذم ىمقًمف 

وم٘مط، أو إلؾمتٖمراق ظمّم٤مئص اجلٜمس ومػُماد سم٤معمًٚمٛملم أهؾ اإلضمتٝم٤مد اًّمذيـ هؿ 

وم٤م ًمٚمُٛمٓمٚمؼ إمم اًمٙم٤مُمؾ ّٕن اعمٓمٚمَؼ قمٜمد قمدم اًمٙم٤مُمٚمقن ذم صٗم٦م اإلؾمالم س

اًم٘مريٜم٦م يٜمٍمف إمم اًمٙم٤مُمؾ وهق اعمجتٝمد، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك : ُم٤مرأه اًمّّمح٤مسم٦م أو 

أهؾ اإلضمتٝم٤مد طمًٜم٤م ومٝمق قمٜمد الِل طمًـ، وُم٤م رأه اًمّّمح٤مسم٦م أو أهؾ اإلضمتٝم٤مد 

ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك:  ، ىمٌٞمح٤م ومٝمق قمٜمد الِل ىمٌٞمح وجيقز أن يٙمقن ًمإلؾمتٖمراق احل٘مٞم٘مل



68 

٤م رأه مجٞمع اعمًٚمٛملم طمًٜم٤م ومٝمق قمٜمد الِل طمًـ وُم٤م رأه مجٞمع اعمًٚمٛملم ىمٌٞمح٤م ُم

 1"ومٝمق قمٜمد الِل ىمٌٞمح.

 وًمُٞمالطمْظ أيْم٤م ُم٤مذيمره اًمِّمٞمُخ اعمحّدُث اًم٤ٌمرُع ُمقٟٓم٤م هومراز ظم٤من 

قمغم هذا اعمقوقع سم٤مًمٚمٖم٦م  "راِه ؾمٜم٧م"ـ صٗمدر رمحف الِل ذم يمت٤مسمف اعمًّٛمل سم

 رمحف الِل ذم ؾم٤مئر اخلالومٞم٤مت. فٕم٤مدشموهّذسمف يمإردي٦م، وم٢مّٟمف ىمد ٟمّ٘مح اًمٙمالم 

 تؼسقم البدعة إىل احلؼقؼقّة واإلضافّقة

إّن اًمٌِدَع اعمقضمقدَة ٓ ختٚمق إُّم٤م أن يٙمقن أصُؾ اًمٕمٛمؾ اعمتٕمٌَّد قمٚمٞمف خُمؽمقم٤م همػَم 

ُمنموع وإُّم٤م أن يٙمقن ٟمٗمُس اًمٕمٛمؾ ُمنموقم٤م صم٤مسمت٤م سم٤مٕدًّم٦م اعمٕمتٛمدة وًمٙمـ اٟمْمّؿ 

ـّ إًمٞمف سمٕمض اًمٕمٜم٤مس اًمّ  تل ضمٕمٚمتف ُمـ سم٤مب اًمٌِدع. ومٜمٗمس اًمٕمٛمؾ يم٤من ُم٤ٌمطم٤م وًمٙم

اعمجٛمقَع ص٤مر سمدقم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمٕمض اًمّٚمقازم اًمٕم٤مرو٦م إًمٞمف، ومٝمق قمٛمؾ يم٤من 

ُمنموقم٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ ص٤مر سمدقم٦م ِمٜمققم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌّم إمم شمٚمؽ اًمّٚمقازم 

 اخل٤مرضم٦م. وإّول سمدقم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦ّم واًمّث٤مين إو٤مومّٞم٦م أو وصٗمّٞم٦م.

ـْ وًمٕمّؾ   الِل ذم  ووع ُمّمٓمٚمَح  اًمٌدقم٦م اإلو٤مومٞم٦م اإلُم٤مُم اًمِّم٤مـمٌل رمحف أّوَل ُم

ـِ اقمت٤مد هذا آصٓمالح.  "آقمتّم٤مم"يمت٤مسمف  ـْ شم٘مّدُمف ُم  ّٕٟم٤م ُم٤م وضمدٟم٤م ومٞمٛم

وأُم٤م اًمٌدقم٦م اإلو٤مومٞم٦م: ومٝمل اًمتل هل٤م " وهق ي٘مقل ُُمقّوح٤م هذا آصٓمالح:

شمٚمؽ اجلٝم٦م سمدقم٦م. ؿم٤مئٌت٤من: إطمداّه٤م: هل٤م ُمـ إدًم٦م ُمتٕمٚمؼ، ومال شمٙمقن ُمـ 

وإظمرى: ًمٞمس هل٤م ُمتٕمٚمؼ إٓ ُمثؾ ُم٤م ًمٚمٌدقم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م. ومٚمام يم٤من اًمٕمٛمؾ اًمذي ًمف 

                                                          

 .156و155جم٤مًمس إسمرار، اعمجٚمس اًمّث٤مُمـ قمنم، ص 1
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اًمٌدقم٦م  "ؿم٤مئٌت٤من مل يتخٚمص ٕطمد اًمٓمروملم: ووٕمٜم٤م ًمف هذه اًمتًٛمٞم٦م، وهل 

.أي أهن٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إطمدى اجلٝمتلم ؾمٜم٦م: ٕهن٤م ُمًتٜمدة إمم دًمٞمؾ، "اإلو٤مومٞم٦م 

قم٦م: ٕهن٤م ُمًتٜمدة إمم ؿمٌٝم٦م ٓ إمم دًمٞمؾ، أو همػم وسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اجلٝم٦م أظمرى سمد

ُمًتٜمدة إمم رء. واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك: أن اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م 

إصؾ ىم٤مئؿ، وُمـ ضمٝم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٤مت أو إطمقال أو اًمتٗم٤مصٞمؾ مل ي٘مؿ قمٚمٞمٝم٤م، ُمع 

ام أهن٤م حمت٤مضم٦م إًمٞمف: ٕن اًمٖم٤مًم٥م وىمققمٝم٤م ذم اًمتٕمٌدي٤مت ٓ ذم اًمٕم٤مدي٤مت اعمحْم٦م: يم

 1ؾمٞم٠ميت ذيمره إن ؿم٤مء الِل.

 مدى آختالف يف البدع اإلضافقة

 "اًمٌدع اإلو٤مومّٞم٦م"أّن يمثػما ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ ضمٕمٚمقا هذا اًم٤ٌمب  ًمُٞمٕمٚمؿْ 

ـْ  ُمـ اخلالومّٞم٤مت وٟمًٌقا اًم٘مقل سمٌدقمّٞمتف إمم اإلُم٤مم اًمِّم٤مـمٌل وُمت٤مسمٕمٞمف وقمّدوه ُم

ىمد ذهٌقا   –ل وُمت٤مسمٕمٞمف ؾمقى اًمِّم٤مـمٌ –ؿمذوذه، واّدقمقا أّن مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ 

ـَ إقمامل اًّمتل أدظمٚمٝم٤م اًمِّم٤مـمٌُل ذم اًمٌدع اإلو٤مومٞم٦م، يمام  إمم إسم٤مطم٦م هذا اًمٜمّقع ُم

اًمٌدقم٦م "ٕمٍمي طمٗمٔمف الِل ورقم٤مه ذم يمت٤مسمف ومٕمؾ ومْمٞمٚم٦ُم اًمِمٞمخ اًمديمتقر ؾمٞمُػ اًم

وم٢مّٟمف ىمد ومّّمؾ اًمٙمالَم ومٞمف وٟم٥ًم اًم٘مقَل سمذّم هذا اًمٜمّقع وطمرُمتف إمم  "اإلو٤مومٞم٦م

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحٝمام الِل شمٕم٤ممم. واّدقمك أّن مجٝمقَر أهؾ  ِّم٤مـمٌل واًمٕمالُّم٦ماإلُم٤مم اًم

اًمٕمٚمؿ يم٤مٟمقا سمخالف ُم٤م ي٘مقٟٓمف، صمّؿ ذيمر يمالم اًمٗمري٘ملم وٟم٤مىمش دٓئٚمٝمام 

 وأضم٤مب قمـ دٓئٚمٝمام.

                                                          

 .367آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل ،اًم٤ٌمب اخل٤مُمس،ص:  1
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٦م قمغم هذا اًمّتح٘مٞمؼ وؾمٞمٔمٝمر ُمـ ظمالل اًمتٗمّمٞمؾ أيت أّن وًمٜم٤م ُمآظمذ ضمقهريّ 

ٕم٤من اًمٜمّٔمر اعمٜم٤مؾم٥م ًمٗمٝمؿ حمّؾ اًمٜمّزاع هذا ظمٓم٠م وم٤مطمش  ُمٜمِم٠مه قمدم اًمّدىم٦م وإُم

هتؿ. واحلؼُّ  ّٓ أن ٓ ظمالَف سملم أهؾ  وقمدم اًمتدسّمر ذم يمالم اًمٗمري٘ملم وُمًتد

اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًم٤ٌمب مجٚم٦م، ٟمٕمؿ ُيٛمٙمـ اخلالف واعمٜم٤مىمِم٦م ذم سمٕمض اجلزئٞم٤مت سم٠من 

ذًمؽ إُمر ُمقضم٤ٌم ًمدظمقل اًمٌمء ذم هذا اًم٤ٌمب أم ٓ؟. ويمذًمؽ ٓ يٌٕمد أن 

اًمٕمٚمامء وحت٘مٞم٘م٤مهتؿ ذم شمٓمٌٞمؼ شمٚمؽ اًمّْمقاسمط ذم سمٕمض اًمقىم٤مئع  خيتٚمػ آراء

ومٞمجٕمٚمف هذا ُمـ اًمٌدقم٦م وذًمؽ ٓ يدظمٚمف ومٞمٝم٤م، ًمٙمـ ٓ خيٗمك أّن هذا اًمٜمّقع ُمـ 

 آظمتالف ٓ هيدم أصَؾ اًمّْم٤مسمٓم٦م.

 أشباب البِدع اإلضافّقة وفؼففا 

٤من واًمّزُم٤من و ُِمـ اعمِم٤مهد أّن اًمٌمَء ٓ ُيقضمد ذم هذا اًمٕم٤ممل اعم٤مدي إّٓ ذم اعمٙم

ّٓ ُُمتّّمٗم٤م سمٌٕمض اًمّّمٗم٤مت ُُمٙمّٞمٗم٤م سمٙمٞمٗمّٞم٦م وهٞمئ٦م ُمـ اهلٞمئ٤مت، ومٝمذه ُاُمقر  ٓي٘مع إ

ٟم٤مت ُمـ إؿمٞم٤مء ذم اًمّدٟمٞم٤م،  وإقمامل يمذًمؽ شُمقضمد ُمع مجٞمع اعمقضمقدات واعمٙمقّ 

ّٓ ُمع ٟمٗمس هذه اًمٕمقارض وهذه هل َُمداظمُؾ اًمٌدع  وم٢مهّن٤م ٓ شُمقضمد ذم اخل٤مرج إ

 ٚم٘م٦م سمؾ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ.اإلو٤مومٞم٦م ًمٙمـ ًمٞم٧ًم ُمٓم

 مدى التّخصقص اجلائز وادؿـوع

٤معمٙم٤من واًمّزُم٤من وإشمٞم٤مٟمف سمف ُمتّّمٗم٤م سمٌٕمض اًمّّمٗم٤مت إّن ُمٓمٚمَؼ ختّمٞمِص اًمٕمٛمؾ سمِ 

ّٓ هٙمذا، وَمٙمام ٓ  واهلٞمئ٤مت ٓ يٙمقن سمدقم٦م أسمدا، ّٕن احلٙمَؿ ُٓيٛمٙمـ اُمتث٤مًمف إ

ّٓ ذم ُيقضمد اًمٙمكمُّ ذم اخل٤مرج إّٓ ذم وٛمـ سمٕمض اومراده ٓ ُٟمِم٤مهد اإلٟم ٤ًمن إ

ؿمٙمؾ سمٕمض ُمّم٤مدي٘مف، يمذا اًمٕمٛمُؾ اعمنموُع اعمرهّم٥ُم ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م اًمنّمع ٓ 

يٛمٙمـ اُمتث٤مًمف إّٓ ذم وٛمـ هذه اًمٕمقارض، ومٜمٗمُس اًمّتخّمٞمص واهلٞمئ٦م وهمػمّه٤م 
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اًّمذي ىمْد  -ًمٞم٧ًْم سمٌدقم٦م وًمٙمـ ُمتك قمُقُمٚم٧م ُمٕم٤مُمٚم٦ًم شَمّمدُق قمٚمٞمف طمدُّ اًمٌدقم٦ِم 

 ٕمٛمُؾ سمدقم٦م إو٤مومّٞم٦م. . يٜمْ٘مٚم٥َم ذًمؽ اًم-شم٘مّدم أّول اًمٙمت٤مب 

وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٟم٘مقل: إّن اًمتّمّدق ويمذا اًمتٜمّٗمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اعمنموقم٦م ّٕن 

ٌّد الِلَ هبام ًمٙمـ مل خُيّّمص زُم٤مٟم٤م وٓ ُمٙم٤مٟم٤م  ٌَٜم٤م ومٞمٝم٤م وطمّْمٜم٤م قمغم أن ٟمتٕم اًمنّمَع رهّم

هلذيـ اًمٕمٛمٚملم، وإّٟم٤م إذا أردٟم٤م أداء هذه اًمٕم٤ٌمدات ٓ ُيٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمتّمّدق أو 

 إّٓ ذم وىم٧م ظم٤مّص وذم ُمٙم٤من ظم٤مّص ويمٞمٗمٞم٦م ظم٤مص٦م وم٢مّن هذه إُمقر ُمـ ٟمّمكّم 

 اًمٕمقارض اًماّلزُم٦م اجل٤مري٦م قمغم يمّؾ حمَدصم٤مت هذا اًمٕم٤ممل وٓ خيرج رء ُمٜمٝم٤م.

وقمغم هذا ومٚمٞمس ُمٓمٚمُؼ ختّمٞمص اًمٕمٛمؾ سم٤مًمّزُم٤من واعمٙم٤من و اهلٞمئ٦م سمدقم٦م 

  ًمّديـ. سمؾِ ُمذُمقُم٦م وإّٓ ومال يٛمٙمـ ًمٜم٤م اُمتث٤مل أواُمر اًمنّمع أسمدا وًمْم٤مق ا

 اًمتخّمٞمُص قمغم ىمًٛملم: 

ٝمقًم٦م وطمٙمٛمف أّٟمف ضم٤مئز 1ٓ ًّ  ومٞمف. طمرَج  : اًمتخّمٞمُص قمغم ؾمٌٞمؾ آٟمتٔم٤مم واًم

: اًمتّخّمٞمص قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕمٌّد واًمتدّيـ.وهذا اًمّتخّمٞمص ًمق يم٤من ُمـ شمِٚم٘م٤مء 2

 اًمٕم٤مُمؾ سمدون اؾمتٜم٤مد إمم أدًّم٦م اًمنّمع اعمٕمتؼمة يٙمقُن سمدقم٦م وُمذُمقُم٤م.  ٟمٗمس

ـْ  يمَر سمّمٞمٖم٦م ُّم٤م أو اًمّّمدىم٦َم سمٞمقم اإلصمٜملم اواخلٛمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ ظمّّمَص اًمذّ  ومٛم

ق قَمٚمٞمف ٓيٙمقن سمِدقم٦م.ًمٙمـ ًمق ضم٤مء  آٟمتٔم٤مم يَمل يًٝمُؾ إُمُر قمٚمٞمف وقمغم اعمتّمدَّ

هذا اًمّتخّمٞمُص سمجٝم٦م اًمتٕمٌّد سم٠ِمن اقمت٘مد ًُمزوَم ذًمؽ اًمّذيمر اعمٕملّم أو أومْمٚمّٞمَتف قمغم 

ـّ وضمقَب اًمّّمدىم٦م ذم ذًمؽ اًمٞمقم أو أومْمٚمّٞمتَف قمغم  إذيم٤مر أظمرى أو فم

 اًمتّمّدق ذم إّي٤مم اًم٤ٌمىمٞم٦م يٙمقُن سمدقم٦م ُمٜمٝمّٞم٦م قمٜمٝم٤م.

وئمٝمُر سم٤مًمٜمّٔمر ذم يمثػم ِم٤ّم ظمّّمّمف قم٤مُم٦ُم اًمٜم٤ّمس ُِمـ أقمامل اخلػم وإُمقر 

اًمّديٜمٞم٦م سمُّمقره٤م اعم٠مًمقوم٦م وهٞمئ٤مهت٤م اًم٤ًمئرة أّن أؾم٤مس ختّمٞمِّمٝمؿ وشم٘مٞمٞمدهؿ هق 
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وًمذًمؽ يٚمتزُمقهن٤م ذم اًمّناء واًمّياء إقمت٘م٤مُد أومْمٚمّٞم٦م شمٚمؽ اًمّّمقر واهلٞمئ٤مت، 

ضمٚمٝم٤م يمثػما ُِمـ اعمت٤مقم٥م واعمّم٤مقم٥م ُمع أّن داقمٞم٦َم اًمٞمن  ِٕ وُرسمام يتحّٛمٚمقن 

ٝمقًم٦م شم٘متيض ظمالَف ذًمؽ. ًّ  واًم

 عذ اخلر وحؽؿه  ادداومةُ 

٦ٌّم هبٞمئ٤مت ظم٤مّص٦م ًمٞم٧ًْم ويمذًمؽ اعمداوُم٦ُم قمغم إقمام ُمذُمقُم٦م ُمٓمٚم٘م٤م  ل اعمًتح

ُمنموع  يمٞمػ وىمد ُٟمدَب إًمٞمف  اًمؼِمّ واخلػم ُمٜمدوبقمغم أقمامل  سمؾ ٟمٗمس اًمّدوام

 ."1ىمّؾ أطم٥مُّ إقمامل إمم الِل شمٕم٤ممم أدوُمٝم٤م، وإن "سم٘مقًمف صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ 

ـْ  ـّ ًمزوَُمف هبٞمئ٦م ظم٤مّص٦م  أّي  ًمٙم ف أو فم ًِ ًمق اقمت٘مد أطمد ًمزوَم ذًمؽ اًمٕمٛمِؾ ٟمٗم

ـَ أومْمٚمّٞمَتف شمدّيٜم٤م سمدون إذن اًمِّم٤مرع -هٞمئ٦م خمؽمقم٦م يم٤مٟم٧م  سمف ًمٙم٤من ُُمٌتدقم٤م  أو شمٞمّ٘م

 أًمٌّت٦م ّٕٟمف اقمت٘مد ُم٤م اظمؽمقمف هق ديٜم٤م. 

إّٟمام ُيٕمٚمؿ إُّم٤م سمتٍميح ذًمؽ اًمّرضمؾ ٟمٗمًف وإُّم٤م سمٕمٛمٚمف سمحٞم٨م  هذا آقمت٘م٤مدُ  صمؿَّ 

ذًمؽ اًمٕمٛمِؾ أو شمٚمؽ اهلٞمئ٦م اخل٤مّص٦ِم وٓيؽميمف أسمدا ويذّم شم٤مريَمف وُيٜمٙمر  ُيداِوم قمغم

ٚمقُك ُمٜمف خُيؼم سم٠مّٟمف يٕمت٘مُد ذ ًّ ًمؽ اًمٕمٛمَؾ أو شمٚمؽ اهلٞمئ٦َم اعمخؽمقم٦َم ُِمـ قمٚمٞمف، ومٝمذا اًم

ـْ هذا يدظمؾ ذم سم٤مب اًمٌدقم٦م ّٕن اقمت٘م٤مد همػِم اعم١ميّمد  اًمقاضم٤ٌمت اًمنّمقمٞم٦م.وُِم

َـّ همػِم اًمقاضم٥م واضم٤ٌم ويمذا ضمٕمُؾ آظمؽماِع واعمخؽَمع ديٜم٤م وىُمرسم٦م ِم٤ّم  ُم١ميّمدا وفم

ة اعمرهّم٦ٌم ٓ ؿمؽَّ ومٞمف أّٟمف سمِدقم٦م ُمذُمقُم٦م. وهذا هق اًمٗمرُق سملَم اعمداوُم٦م اعمحٛمقد

 ومٞمٝم٤م وسملم آًمتزام اعمذُمقم اعمٛمٜمقع أو سملَم آًمتزام آقمت٘م٤مدي اعمذُمقم وسملَم 

                                                          

 .سم٤مب ومْمٞمٚم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدائؿ ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وهمػمه،يمت٤مب اًمّمالة،صحٞمح ُمًٚمؿ  1
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 آًمتزام اًمٕمٛمكم اعمجّرد اعمٜمدوب.

 خطل إكؽار البدعة اإلضافّقة

َـّ هذا اًم٤ٌمَب ُمـ اخلالومٞم٤مت وضمٕمؾ اًم٘مقَل سمٌدقمّٞمتف  وُِمـ ُهٜم٤م ئمٝمُر ظمٓم٠ُم َُمـ فم

ٞمف وقمزا إمم مجٝمقر آُُّم٦م أهّنؿ ي٘مقًمقن ُم٘مّمقرا قمغم اإلُم٤مم اًمِّم٤مـمٌل وُمّتٌٕم

سمجقاز هذا اًمٜمّقع أو سمتحًٞمٜمف. ويمذًمؽ يّتْمح ُمٜمف ُمدى اؾمتدٓهلؿ سمتٕم٤مُمؾ 

٦ٌّم ـمٞمٚم٦َم طمٞم٤مهتؿ، وم٢مّن  ٚمػ طمٞم٨م وافمٌقا قمغم اًمٜمّقاومؾ وآُُمقر اعمًتح ًّ اًم

ٚمػ اًمّّم٤مًمَح  ًّ آؾمتدَٓل هبذا اًمّتٕم٤مُمِؾ ظمروج قمـ حمّؾ اًمٌح٨ِم، وذًمؽ ّٕن اًم

ٌّدي٤م سم٤مًمّتٗمّمٞمؾ اعم٘مّدم، مل خُيّّمّم قا إقمامل سم٤مٕوىم٤مت وإُمٙمٜم٦م ختّّمّم٤م شمٕم

واًمٙمالم ومٞمف. وضمٕمُٚمف ُِمـ شمٗمّردات اًمِّم٤مـمٌل أو همػمه شَم٤ًمُمح وم٤موح. ويمٞمػ 

ـْ ومرق  ُيٛمٙمـ اخلالف ومٞمف وىمد ُوضمد طم٘مٞم٘م٦ُم آسمتداع قمغم اًمتّٗمّمٞمؾ اعم٤مّر؟ وهؾ ُم

يمّؾ ُّمٜمٝمام سم٤مًمرأي  سملم اظمؽماع ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ واسمتداع وصٗمف وهٞمئتف سمٕمد ُم٤م صدر

 اًمٌح٧م!.

: ًمق اظمتٚمػ أطمد ذم هذا آصٓمالح ًمٙم٤من ًمف َُم٤ًمغ إذ ٓ ُُمٜم٤مىمِم٦َم ذم ٟمٕمؿ

يٙمـ اصٓمالطمف ُُمّم٤مدُم٤م عمِـ  ملْ  آصٓمالح وًمٙمّؾ أن يّمٓمٚمَح ُم٤م ؿم٤مء سمٕمد أنْ 

شم٘مّدم سمحٞم٨م ُيقىمع إُّم٦َم ذم اخلٓم٠م ويمذا ُيٛمٙمـ آظمتالف ذم شمٓمٌٞمؼ هذه 

دث أيْم٤م سم٠من يرى زيٌد أّن اًمٜم٤ّمَس ُمثال يتّمّدىمقن اًمّْمقاسمط قمغم اًمقىم٤مئع واحلقا

يقَم اخلٛمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕمٌّد وئمٜمّقٟمف ُمـ اًمّٚمقازم اًمنمقمٞم٦م سمٞمٜمام يرى ظم٤مًمد 

ٝمقًم٦م ٓ  ًّ ـّ أهّنؿ إّٟمام يٗمٕمٚمقن ذًمؽ قمغم ضمٝم٦م آٟمتٔم٤مم واًم ظمالف ذًمؽ وئم

ٌّد واًمتدّيـ. ومال ًمقَم قمغم أطمد ُمٜمٝمام سمٕمد أن يم٤مٟم٤م ُمـ أهؾ آظمتالف ذم  اًمتٕم

أُمث٤مل هذه اعم٤ًمئؾ وهذا ّٕن اًمٌدقم٦َم اإلو٤مومّٞم٦م رسمام شمٙمقُن دىمٞم٘م٦َم اعمدرك قمٛمٞم٘م٦م 
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اعم٠مظمذ سمحٞم٨م ٓ يتٞمّن اًمقىمقُف قمٚمٞمف ًمٙمّؾ أطمد، وسمًٌٌف ي٘مع سمٕمض اإلؿمت٤ٌمه 

 وآظمتالف ذم دريمٝم٤م صمّؿ احلٙمِؿ قمٚمٞمٝم٤م.

 دلقل حرمة البدعة اإلضافقة

٤م. ومجٚم٦ُم اًم٘مقل ومٞمف أّن ٟمّمقَص وعَم٤ّم اشّمْمح حمطُّ احلٙمؿ فمٝمر ُمٜمف دًمٞمُٚمف أيْم

طمرُم٦ِم اًمٌدقم٦م قم٤مُّم٦م ومٝمل يمام شمِمتٛمؾ اسمتداَع أصؾ إقمامل واًمٕم٤ٌمدات يمذًمؽ 

شمتْمّٛمـ اظمؽماَع اًمّٔمروف وإوص٤مف واهلٞمئ٤مت هل٤م أيْم٤م، وٓ ومرق سمٞمٜمٝم٤م ذم هذا 

اًم٘مدر ٕن أؾم٤مَس اًمٌدقم٦م وِهَّ طمرُمتف هق اقمت٘م٤مد همػم اًمّديـ ديٜم٤م واقمت٘م٤مد همػم 

ُمـ اًمّٚمقازم اًمنمقمٞم٦م وهذه اًمٕمّٚم٦ُم شمِمٛمؾ اًمٜمّققملم يمِٚمٞمٝمام ومتدظُمالن  اًماّلزم ذقم٤م

 ُمٕم٤م ذم سم٤مب اًمٌدقم٦م.

الم ًّ ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق ":ومٛمثال ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

قم٤مم يِمٛمؾ يماّل ُمـ إقمامل وأوص٤مومٝم٤م ومٝمذا يمام يِمٛمُؾ ُم٤م إذا  "ُم٤م"ومٚمٗمظ "رّد 

يمذًمؽ يتْمّٛمـ ُم٤م إذا يم٤من ٟمٗمُس اًمٕمٛمؾ اظمؽمع أطمد ؿمٞمئ٤م وضمٕمٚمف ُمـ اًمّديـ 

ّم٤م وُم٘مّٞمدا  صم٤مسمت٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمنّميٕم٦م وًمٙمـ ُمٓمٚم٘م٤مسمدون ىمٞمد واقمت٘مده اإلٟم٤ًمن خمّمَّ

سمقىم٧م دون وىم٧م أو هٞمئ٦م دون همػمه٤م ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف أو يم٤من قمٛمال همػم ٓزم ُمـ 

ضمٝم٦م اًمِّم٤مرع وم٤مقمت٘مده أطمٌد ُمـ اًمّٚمقازم واًمٗمرائض اًمنمقمٞم٦م. وًمٞم٧م ؿمٕمري هؾ 

 إقمامل وأوص٤مومٝم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب. ُمـ ومرق سملم ٟمٗمس

 شدُّ ذرائع آبتداع

ٌُّف صمّؿ  وهٝمٜم٤م أُمر آظمر ُيقضمد يمثػمًا ذم يُمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء وأهؾ اًمٗمتقى يٜمٌٖمل اًمتٜم

اًمتٗمّٓمـ ًمف، وهق أّٟمف ُرسمام يٚمتزُم أطمٌد قمٛماًل ُمـ أقمامل اخلػم وٓ يتزًمزل اقمت٘م٤مُده 

ًمؽ ٓ خُيّّمّمف سمقىم٧م وٓ ومٞمف سمؾ يراه ُمـ اًمٜمّقاومؾ يمام هق قمٚمٞمف ذم اًمقاىمع، ويمذ
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ُمٙم٤من وٓ هٞمئ٦م اقمت٘م٤مدا وشمدّيٜم٤م ومال ُيقضمد آسمتداع ذم طمّ٘مف ٓ ذم اقمت٘م٤مده وٓ ذم 

قمٛمٚمف، وًمٙمـ اًمتزاُمف ذًمؽ اًمٕمٛمَؾ ذم اًمقىم٧م اخل٤مّص أو اهلٞمئ٦م اعمٕمّٞمٜم٦م ُيٗميض إمم 

أن يٕمت٘مد قم٤مُّم٦ُم اًمٜم٤ّمس ًمزوَُمف أو ختّمٞمَّمف سمذًمؽ اًمقىم٧م واهلٞمئ٦م، ومٝمٜم٤م وإن مل 

٤مُس آسمتداع ذم ظم٤مّص٦م ٟمٗمًف وًمٙمـ سمام أّن صٞم٤مٟم٦م قم٘م٤مئد اًمٕم٤مُّم٦م ُمـ يقضمد أؾم

اعم٘م٤مصد اًمنّمقمّٞم٦م وُمٓمٚمقسم٤مهت٤م ُيٛمٜمع ُمـ ذًمؽ أيْم٤م وٕضمؾ ذًمؽ يمثػما ُم٤م حَيٙمؿ 

 اًمٗم٘مٝم٤مُءاًمٙمرام قمغم هذا اًمٜمّقع ُمـ إقمامل سم٤مًمٌدقم٦م.

ـْ هذا اًمٜمّقع ُم٤م ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء احلٜمٗمّٞم٦م أّن اعمداوُم٦َم قمغم ىمراءة ؾمقرة   ومِٛم

قرَة ُمٕمٞمّٜم٦م هلذه  ًّ ٤مُمٕملم أّن هذه اًم ًّ ُمٕمّٞمٜم٦م ذم اًمّّمالة ُمٙمروه ُمتك ُيقهُؿ اًم

 اًمّّمٚمقة ُمـ ضمٝم٦م اًمِّم٤مرع.

ٌمء ُمـ اًم٘مرآن ًمٌمء ويٙمره أن يقىم٧م سم" ىم٤مل اًمٕماّلُم٦ُم اعمرهمٞمٜم٤مين رمحف الِل:      

 "عم٤م ومٞمف ُمـ هجر اًم٤ٌمىمل وإهي٤مم اًمتٗمْمٞمؾ "ُمـ اًمّمٚمقات 

ىم٤مل اًمٓمح٤موي واإلؾمٌٞمج٤ميب:  :امم ذم ذطمف:وي٘مقل اعمحّ٘مُؼ اًمٙمامل اسمـ اهل

هذا إذا رآه طمتام يٙمره همػمه. أُم٤م ًمق ىمرأ ًمٚمتٞمًػم قمٚمٞمف أو شمؼميم٤م سم٘مراءشمف صغم الِل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال يمراه٦م، ًمٙمـ سمنمط أن ي٘مرأ همػمّه٤م أطمٞم٤مٟم٤م ًمئال ئمـ اجل٤مهؾ أن 

داوُم٦م. همػمّه٤م ٓ جيقز، وٓ حترير ذم هذه اًمٕم٤ٌمرة سمٕمد اًمٕمٚمؿ سم٠من اًمٙمالم ذم اعم

 دًمٞمَؾ  ٕنّ واحلؼ أن اعمداوُم٦م ُمٓمٚم٘م٤م ُمٙمروه٦م ؾمقاء رآه طمتام يٙمره همػمه أو ٓ، 

 ًمق  إٟمام يٚمزمُ  اًمٙمراه٦م ٓ يٗمّمؾ وهق إهي٤مم اًمتٗمْمٞمؾ وهجر اًم٤ٌمىمل، ًمٙمـ اهلجرانَ 
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 1مل ي٘مرأ اًم٤ٌمىمل ذم صالة آظمرى،وم٤محلؼ أّٟمف إهي٤مم اًمتٕمٞملم.

قرة عمحض اًمتٞمًػم أو اًمتؼّمك ٓ طمرج ًّ ّٓ إذا ظِم  ومتقىمٞم٧ُم اًم ٞمػ ومٞمف أصال، إ

ـَ اًمّٚمقازم اًمنّمقمٞم٦م أو يٗمّْمٚمق إطمدى ؾمقرة قمغم همػمه٤م  ُمٜمف أْن يٕمت٘مده اًمٜم٤ّمس ُم

ـْ مجٚم٦م  سمِدون ؾمٜمد ذقمّل، واًمٙمراه٦م ومٞمف إّٟمام ضم٤مءْت ُِمـ هذه اجلٝم٦م، ومٝمل إذا ُِم

 اًمٌدع اإلو٤مومٞم٦م.

ـْ هذا اجلٜمس ُم٤م ذيمره اًمٕمالُّم٦م اًمٙم٤مؾم٤مين رمحف الِل  أنّ  ":وُيٛمٙمـ أْن ُيٕمّد ُِم

ه سمٕمد اًمٗمراغ ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سمدقم٦م: وٕن ُمٙمثف يقهؿ ضمٚمقس اإلُم٤مم ذم ُمّمالّ 

اًمداظمؾ أٟمف ذم اًمّمالة ومٞم٘متدي سمف ومٞمٗمًد اىمتداؤه، ومٙم٤من اعمٙم٨م شمٕمريْم٤م ًمٗم٤ًمد 

 2"اىمتداء همػمه سمف ومال يٛمٙم٨م.

ٚمػ يم٤مٟمقا يٙمرهقن يمؾَّ  ًّ ـْ هذا اًم٘مٌٞمؾ ُم٤م ذيمره اإلُم٤مُم اسمـ اجلقزي أّن اًم وُِم

اًمتٕم٤مـمل  ع رء ٓ خي٤مًمػ اًمنميٕم٦م وٓ يقضم٥موم٢من اسمتد" ي٘مقل: سمِدقم٦م، ومٝمق

ٚمػ يٙمرهقٟمف ويم٤مٟمقا يٜمٗمرون ُمـ يمؾ ُمٌتدع وإن يم٤من  ًّ قمٚمٞمٝم٤م وم٘مد يم٤من مجٝمقر اًم

 3"ضم٤مئزا طمٗمٔم٤م ًمألصؾ وهق اإلشّم٤ٌمع.

                                                          

 .337ص1ّمالة سم٤مب: صٗم٦م اًمّمالة، جومتح اًم٘مدير ذح اهلداي٦م ،يمت٤مب اًم 1

سمدائع اًمّمٜم٤مئع ،يمت٤مب اًمّمالة، سمٞم٤من ُم٤م يًتح٥م ًمإلُم٤مم أن يٗمٕمٚمف قم٘مٞم٥م اًمٗمراغ ُمـ  2

 .159ص1ج  اًمّمالة،

 .17شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس،ص: 3
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 مآخذ حرمة البدعة اإلضافقّة

 وىمد ُروي سمخّمقص هذا اًمٜمّقع ُمـ اًمٌِدع شمِمديداٌت ظم٤مّص٦م وصقٌٓت ُمتٞمٜم٦م 

ُمثؾ وم٘مٞمف هذه آُُّم٦م   –ريض الِل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ  –ض اًمّّمح٤مسم٦م إضماّلء قمـ سمٕم

 ؾمّٞمدٟم٤م قمٌد الِل سمـ ُمًٕمقد وقمٌد الِل سمـ قمٛمر 

 ريض الِل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام. 

الم قمغم ُم٤م ُروي قمـ أيب هريرة  ًّ وُيِمػم إمم هذا اًم٤ٌمب ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

تّمقا ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىم٤مل:ٓ خت ريض الِل

سم٘مٞم٤مم ُمـ سملم اًمّٚمٞم٤مزم، وٓ ختّمقا يقم اجلٛمٕم٦م سمّمٞم٤مم ُمـ سملم إي٤مم، إٓ أن يٙمقن 

 .1ذم صقم يّمقُمف أطمديمؿ

ومٝمذا اًم٘مٞم٤مُم واًمّّمٞم٤مم ٓ طمرَج ومٞمٝمام ذم إصؾ وٟمٗمِس إُمر وًمذا أضم٤مز ذم      

الم ًّ ٙمؿ . وُِمـ مجٚم٦م طمِ "إٓ أن يٙمقن ذم صقم يّمقُمف أطمديمؿ" :ىمقًمف قمٚمٞمف اًم

َـّ اًمٗم٤مقمُؾ وٓ همػُمه أهّنام  ـْ إظمتّم٤مصٝمام سم٤مًمّّمٞم٤مم واًم٘مٞم٤مم أْن ٓ ئم اًمٜمّٝمل قم

ٌّدي٤م.   خمتّّم٤من هبذا اًمقىم٧م ختّّمّم٤م شمٕم

 كصوُص اهل العؾم والػؼه حول البدعة اإلضافقة

ىم٤مل اإلُم٤مُم ؿمٞمخ اإلؾمالم  وإًمٞمؽ ٟمّمقُص سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًمِّم٤من.

 : يٌح٨م قمـ أقمداد ريمٕم٤مت اًمرواشم٥م هقحمّٛمداسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد رمحف الِل و

حيتٛمؾ أن ي٘م٤مل: إٟمف ُمًتح٥م ًمدظمقًمف حت٧م اًمٕمٛمقُم٤مت اعم٘متْمٞم٦م ًمٗمٕمؾ اخلػم، "

                                                          

 .سم٤مب يمراه٦م صٞم٤مم يقم اجلٛمٕم٦م ُمٜمٗمردا،يمت٤مب اًمّّمٞم٤مم،صحٞمح ُمًٚمؿ  1
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واؾمتح٤ٌمب اًمّمالة. وحيتٛمؾ أن ي٘م٤مل: إن هذه اخلّمقصٞم٤مت سم٤مًمقىم٧م أو 

سم٤محل٤مل واهلٞمئ٦م، واًمٗمٕمؾ اعمخّمقص حيت٤مج إمم دًمٞمؾ ظم٤مص ي٘متيض اؾمتح٤ٌمسمف 

 سمخّمقصف. وهذا أىمرب. والِل أقمٚمؿ.

هٝمٜم٤م شمٜمٌٞمٝم٤مت. إومم: أٟم٤م طمٞم٨م ىمٚمٜم٤م ذم احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ: إٟمف حيتٛمؾ أن و 

يٕمٛمؾ سمف ًمدظمقًمف حت٧م اًمٕمٛمقُم٤مت، ومنمـمف: أن ٓ ي٘مقم دًمٞمؾ قمغم اعمٜمع ُمٜمف 

أظمص ُمـ شمٚمؽ اًمٕمٛمقُم٤مت ُمث٤مًمف: اًمّمالة اعمذيمقرة ذم أول ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م ُمـ 

حت٧م إدراضم٤م هل٤م  -رضم٥م: مل يّمح ومٞمف احلدي٨م، وٓ طمًـ. ومٛمـ أراد ومٕمٚمٝم٤م 

مل يًت٘مؿ: ٕٟمف ىمد صح أن  -اًمٕمٛمقُم٤مت اًمداًم٦م قمغم ومْمؾ اًمّمالة واًمتًٌٞمح٤مت 

وهذا  "هنك أن ختص ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م سم٘مٞم٤مم  " -صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمٌل 

 أظمص ُمـ اًمٕمٛمقُم٤مت اًمداًم٦م قمغم ومْمٞمٚم٦م ُمٓمٚمؼ اًمّمالة.

 -ُمـ ضمقاز إدراضمف حت٧م اًمٕمٛمقُم٤مت  -اًمث٤مين: أن هذا آطمتامل اًمذي ىمٚمٜم٤مه 

سمف ذم اًمٗمٕمؾ، ٓ ذم احلٙمؿ سم٤مؾمتح٤ٌمب ذًمؽ اًمٌمء اعمخّمقص هبٞمئتف  ٟمريد

اخل٤مص٦م: ٕن احلٙمؿ سم٤مؾمتح٤ٌمسمف قمغم شمٚمؽ اهلٞمئ٦م اخل٤مص٦م: حيت٤مج دًمٞمال ذقمٞم٤م 

 قمٚمٞمف وٓ سمد، سمخالف ُم٤م إذا ومٕمؾ سمٜم٤مء قمغم أٟمف ُمـ مجٚم٦م اخلػمات اًمتل ٓ ختتّص 

 ف.سمذًمؽ اًمقىم٧م، وٓ سمتٚمؽ اهلٞمئ٦م. ومٝمذا هق اًمذي ىمٚمٜم٤م سم٤مطمتامًم

اًمث٤مًم٨م: ىمد ُمٜمٕمٜم٤م إطمداث ُم٤م هق ؿمٕم٤مر ذم اًمديـ. وُمث٤مًمف: ُم٤م أطمدصمتف اًمرواومض 

ُمـ قمٞمد صم٤مًم٨م، ؾمٛمقه قمٞمد اًمٖمدير. ويمذًمؽ آضمتامع وإىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مره ذم وىم٧م 

خمّمقص قمغم رء خمّمقص، مل يث٧ٌم ذقم٤م. وىمري٥م ُمـ ذًمؽ: أن شمٙمقن 

 اًمٕم٤ٌمدة ُمـ ضمٝم٦م اًمنمع ُمرشم٦ٌم قمغم وضمف خمّمقص. ومػميد سمٕمض اًمٜم٤مس: أن
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حيدث ومٞمٝم٤م أُمرا آظمر مل يرد سمف اًمنمع، زاقمام أٟمف يدرضمف حت٧م قمٛمقم. ومٝمذا ٓ 

 1"يًت٘مٞمؿ: ٕن اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٕم٤ٌمدات اًمتٕمٌد، وُم٠مظمذه٤م اًمتقىمٞمػ.

ذم هذه اًمٕم٤ٌمرة، وم٢مّٟمف رمحف الِل مل يٙمتْػ سمثٌقت ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ ومل يًتدّل  ًمٞمت٠مُّمْؾ 

خّمٞمص أيْم٤م يمام ؾمٌؼ سمثٌقشمف قمغم إسم٤مطم٦م اخل٤مّص٦م، ويمذًمؽ مل يذّم ُمٓمٚمَؼ اًمتّ 

 ذيمُره.

يم٤مًمٜم٤مذر  ;ُمٜمٝم٤م: ووع احلدود "ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِّم٤مـمٌل اعم٤مًمٙمّل رمحف الِل شمٕم٤ممم:

ًمٚمّمٞم٤مم ىم٤مئام ٓ ي٘مٕمد، و٤مطمٞم٤م ٓ يًتٔمؾ، وآظمتّم٤مص ذم آٟم٘مٓم٤مع ًمٚمٕم٤ٌمدة، 

وآىمتّم٤مر ُمـ اعم٠ميمؾ واعمٚمٌس قمغم صٜمػ دون صٜمػ ُمـ همػم قمٚم٦م. وُمٜمٝم٤م: 

اعمٕمٞمٜم٦م، يم٤مًمذيمر هبٞمئ٦م آضمتامع قمغم صقت واطمد، اًمتزام اًمٙمٞمٗمٞم٤مت واهلٞمئ٤مت 

وُمٜمٝم٤م: واخت٤مذ يقم وٓدة اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٞمدا، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ. 

اًمتزام اًمٕم٤ٌمدات اعمٕمٞمٜم٦م ذم أوىم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م مل يقضمد هل٤م ذًمؽ اًمتٕمٞملم ذم اًمنميٕم٦م، 

 ."يم٤مًمتزام صٞم٤مم يقم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن وىمٞم٤مم ًمٞمٚمتف

وم٢مذا ٟمدب اًمنمع ُمثال إمم " ع آظمر ُمـ هذا اًمٙمت٤مب:وىم٤مل رمحف الِل ذم ُمقو

ذيمر الِل، وم٤مًمتزم ىمقم آضمتامع قمٚمٞمف قمغم ًم٤ًمن واطمد وسمّمقت، أو ذم وىم٧م 

ُمٕمٚمقم خمّمقص قمـ ؾم٤مئر إوىم٤مت: مل يٙمـ ذم ٟمدب اًمنمع ُم٤م يدل قمغم هذا 

اًمتخّمٞمص اعمٚمتزم، سمؾ ومٞمف ُم٤م يدل قمغم ظمالومف: ٕن اًمتزام إُمقر همػم اًمالزُم٦م 

٤م أن شمٗمٝمؿ اًمتنميع، وظمّمقص٤م ُمع ُمـ ي٘متدى سمف ذم جم٤مُمع اًمٜم٤مس ذقم٤م ؿم٠مهن

                                                          

 .211ص 1ؾ اجلامقم٦م،ج،يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب ومْمإطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم  1
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يم٤معم٤ًمضمد: وم٢مهن٤م إذا فمٝمرت هذا اإلفمٝم٤مر وووٕم٧م ذم اعم٤ًمضمد يم٤ًمئر اًمِمٕم٤مئر 

اًمتل ووٕمٝم٤م رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعم٤ًمضمد وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م يم٤مٕذان 

إذا مل  وصالة اًمٕمٞمديـ وآؾمتً٘م٤مء واًمٙمًقف ـ: ومٝمؿ ُمٜمٝم٤م سمال ؿمؽ أهن٤م ؾمٜمـ،

شمٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمٗمروٞم٦م، وم٠مطمرى أن ٓ يتٜم٤موهل٤م اًمدًمٞمؾ اعمًتدل سمف، ومّم٤مرت ُمـ هذه 

اجلٝم٦م سمدقم٤م حمدصم٦م سمذًمؽ. )و( قمغم ذًمؽ شمرك اًمتزام اًمًٚمػ ًمتٚمؽ إؿمٞم٤مء أو 

 1"قمدم اًمٕمٛمؾ هب٤م، وهؿ يم٤مٟمقا أطمؼ هب٤م

وسملم قَم٘مد سم٤مسم٤م ُُمًت٘ماّل حل٘مٞم٘م٦م اًمٌدع اإلو٤مومٞم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م وسمٞم٤مِن اًمٗمرق سمٞمٜمف  وىمدْ 

اًم٤ٌمب " اًمٌدع احل٘مٞم٘مٞم٦ّم وأـم٤مل اًمٙمالَم ذم إصم٤ٌمت ذًمؽ وم٠مضم٤مد وأوم٤مد. اٟمٔمرْ 

 ُمـ ٟمٗمس هذا اًمٙمت٤مب. "اخل٤مُمس

 كصوُص الػؼفاء األجاّلء

 ُم٤م أدريم٧م أطمًدا جيٝمر سمًٌؿ الِل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ"ىم٤مل اإلُم٤مم إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل: 

 –إّٟمام آسمتداع  ومٜمٗمُس اًمّتًٛمٞم٦م همػُم سمدقم٦م قمٜمده أيْم٤م، 2."، وإن اجلٝمر هب٤م ًمٌدقم٦م

ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ؿمٛمس إئّٛم٦م اًمّنظمز  ضم٤مء ُِمـ ىِمٌؾ اجلٝمر هب٤م. -قمٜمده 

ُم١مىّم٧م سمقىم٧م خمّمقص ومال ي٘م٣م  ٕن اًمتٙمٌػم )أي شمٙمٌػم اًمّتنميؼ("رمحف الِل:

 سمٕمد ُميض ذًمؽ اًمقىم٧م يمّمالة اجلٛمٕم٦م ورُمل اجلامر، وهذا: ٕن ُم٤م يٙمقن ؾمٜم٦م 

                                                          

 .318،صحتريػ إدًم٦م قمـ ُمقاوٕمٝم٤م اإلقمتّم٤مم، اًم٤ٌمب اًمراسمع 1

 .588ص1ذح خمتٍم اًمٓمح٤موي ًمٚمجّم٤مص،سم٤مب صٗم٦م اًمّمالة،ج 2
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 1."ذم وىمتف يٙمقن سمدقم٦م ذم همػم وىمتف

اسمـ ُم٤مزة اًمٌخ٤مري احلٜمٗمل رمحف الِل: ىمراءة اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اعمٙمتقسم٦م  وي٘مقل اإلُم٤ممُ 

ٕضمؾ اعمٝمامت خم٤موم٦م أو ضمٝمرًا ُمع اجلٛمع ُمٙمروه٦م، ويمذًمؽ ىمراءة اًمٙم٤مومرون ُمع 

اجلٛمع ُمٙمروه٦م: ٕهن٤م سمدقم٦م مل يٜم٘مؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م، وقمـ اًمت٤مسمٕملم روقان الِل 

 2قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.

ْم٤م، ّٕن ٟمٗمَس ىمراءة اًمٗم٤محت٦م واًمٙم٤مومرون قم٤ٌمدة هذا ُِمـ اًمٌدع اإلو٤مومٞم٦م أي

ّٓ أّن ىمراءشمف سم٤مهلٞمئ٦م اإلضمتامقمٞم٦م ُرسمام ُيٗميض إمم اًمٌدقم٦م.  وىمرسم٦م سماِل ُمري٦م، إ

صالة "وىم٤مل اًمِّمٞمخ اًمٕمالُم٦م اسمراهٞمؿ احلٚمٌل رمحف الِل وهق يتٙمّٚمؿ قمغم ُمٗم٤مؾمد 

 ُمٜمٝم٤م: ختّمٞمص ؾمقرة اإلظمالص واًم٘مدر ومل يرد سمف"اًمرهم٤مئ٥م وصالة اًمؼماءة

اًمنّمع. وُمٜمٝم٤م :ختّمٞمص ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م دون همػمه٤م وىمد ورد اًمٜمّٝمل قمـ ختّمٞمص 

يقم اجلٛمٕم٦م سمّمٞم٤مم وًمٞمٚمتف سم٘مٞم٤مم. وُمٜمٝم٤م : أّن اًمٕم٤مُّم٦م يٕمت٘مدوهن٤م ؾمٜم٦ّم ُمـ ؾمٜمـ 

 3اًمٜمٌّل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ.

وُيٍّمُح  اًمٗم٘مٞمف اًمٕماّلُم٦م اسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل رمحف الِل ُُمتٕمّ٘م٤ٌم  يمالَم ومتح اًم٘مدير: 

ُمردود: ٕن ص٤مطم٥م اخلالص٦م أقمٚمؿ سم٤مخلالف ُمٜمف وٕن ذيمر الِل شمٕم٤ممم إذا وهق "

                                                          

 .97ص2،يمت٤مب اًمّّمالة، ٟمقادر اًمّّمالة،جاعمًٌقط ًمٚمنظمز  1

 ، يمت٤مب اإلؾمتح٤ًمن واًمٙمراهٞم٦م، اًمٗمّمؾ اًمراسمع ذماعمحٞمط اًمؼمه٤مين ذم اًمٗم٘مف اًمٜمٕمامين 2

 .312ص5اًمّّمالة واًمتًٌٞمح، ج

 ، ؾمٝمٞمؾ ايمٞمدُمل، ٓهقر.433طمٚمٌل يمٌػم، ص 3
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ـْ  ُمنموقم٤م  ىمّمد سمف اًمتخّمٞمص سمقىم٧م دون وىم٧م أو سمٌمء دون رء مل يٙم

اعمنموع ويمالُمٝمؿ إٟمام هق ومٞمام إذا ظمص يقم  ف ظمالُف طمٞم٨م مل يرد اًمنمع سمف: ٕٟمّ 

يمر اعمتٕم٦م وىمقًمف: اًمٗمٓمر سم٤مًمتٙمٌػم: وهلذا ىم٤مل ذم هم٤مي٦م اًمٌٞم٤من ُمـ سم٤مب اعمٝمر قمٜمد ذ

ٕٟمف ذيمر  طمٙمام ًمٚمٕمٞمد وًمٙمـ ًمق يمؼم وٓ يٙمؼم ذم ـمريؼ اعمّمغم قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م أي

 1الِل شمٕم٤ممم جيقز ويًتح٥م اهـ.

سمقىم٧م  –وًمق يم٤من قم٤ٌمدة صم٤مسمت٦م   –ن سحيت٤من ذم أّن ختّمٞمص اًمٕمٛمؾ ٤موم٤مًمٕم٤ٌمرشم

 ظم٤مص أو هبٞمئ٦م خمتّم٦م ًمٞمس سمٛمنموع، ويمذًمؽ ُم٤م ُيٗميض إمم إوم٤ًمد قم٘مٞمدة اًمٕم٤مُّم٦م

ُرسمام يدظمؾ ذم سم٤مب آسمتداع، ويمؾُّ هذا ُِمـ اًمٌدع اإلو٤مومٞم٦م قمغم ُمّمٓمٚمح اإلُم٤مم 

اًمِّم٤مـمٌل. واشّمْمح ُمٜمف أّٟمف رمحف الِل مل يِمّذ وملْ يتٗمرْد هبذا اًمٜمّقع ُِمـ اًمٌدقم٦م يمام 

 ىمٞمؾ سمؾ شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف مجٞمُع اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ ذيمرت ٟمّمقصٝمؿ.

ُمٜمح٦م "شمٕمّ٘م٥م هذا اًمٙمالَم ذم  وًمُٞمٕمٚمْؿ أّن اًمٕماّلُم٦َم اسمـ قم٤مسمديـ رمحف الِل وإن

ًمف: وٟم٘مؾ ُمـ ُاُّمٝم٤مت اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُم٤م ُي١مّيد يمالَم  "اعمحت٤مر رد ّ"و "اخل٤مًمؼ

اًمٗمتح أيْم٤م ًمٙمٜمّف ٓ يّي ذم هذا آؾمتدٓل ّٕن اًمٙمؾَّ ىم٤مئٚمقن سمتٚمؽ اعمٌدأ 

 واًمٕمّٚم٦م اًّمتل ذيمره٤م ص٤مطم٥ُم اًمٌحر وهق اعم٘مّمقد هٜم٤م.

 ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اخلٓم٤ٌمء ُمـ "ديـ رمحف الِل: وذم رّد اعمحت٤مر ًمٚمٕماّلُم٦م اسمـ قم٤مسم

حتقيؾ اًمقضمف ضمٝم٦م اًمٞمٛملم وضمٝم٦م اًمٞم٤ًمر قمٜمد اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ ذم اخلٓم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م مل أر ُمـ ذيمره واًمٔم٤مهر أٟمف سمدقم٦م يٜمٌٖمل شمريمف ًمئال يتقهؿ 

                                                          

 .172ص2،يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب اًمٕمٞمديـ،جاًمٌحر اًمرائؼ  1
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ٜمٝم٤م أٟمف ؾمٜم٦م. صمؿ رأي٧م ذم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمقوي ىم٤مل: وٓ يٚمتٗم٧م يٛمٞمٜم٤م وؿمامٓ ذم رء ُم

 1اهـ. "ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ذطمف ّٕن ذًمؽ سمدقم٦م

ؾمجدة اًمِمٙمر: ُمًتح٦ٌم سمف يٗمتك ًمٙمٜمٝم٤م شمٙمره سمٕمد اًمّمالة "وذم ذح اًمّتٜمقير:

 "ٕن اجلٝمٚم٦م يٕمت٘مدوهن٤م ؾمٜم٦م أو واضم٦ٌم ويمؾ ُم٤ٌمح ي١مدي إًمٞمف ومٛمٙمروه.

ُروي قمـ "وىم٤مل اًمِّمٞمُخ اًمٗم٤موُؾ اًمٕماّلُم٦م أمحد سمـ حمّٛمد اًمّروُمل احلٜمٗمّل: 

. وأصُؾ هذا أّن "ٓ شمّتخذوا ؿمٝمرا قمٞمدا وٓ يقُم٤م قمٞمدا "ل ـم٤مؤس أّٟمف ىم٤م

ّٓ ُم٤م ضم٤مءت اًمنّميٕم٦م  اعمًٚمٛملم  ٓ جيقز هلؿ أن يّتخذوا وىمت٤م ُمـ إوىم٤مت قمٞمدا إ

 "سم٢مخّت٤مذه قمٞمدا.

ف:  يُمّؾ ُم٤م  "صُمّؿ َذيمَر رمحف الِل ذم قمّد ُمٗم٤مؾمد صالة اًمتًٌّٞمح سم٤مجلامقم٦م ُم٤م ٟمّمُّ

٤مم أو ذم ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمّٚمٞم٤مزم ٓ سُمّد أن يٙمقن ُمـ ُاطمدث ُمـ إقمامل ذم يقم ُّمـ إيّ 

يٕمٛمُؾ سمف ُمٕمت٘مدا أّن ذًمؽ اًمٞمقَم أومْمُؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم ؾم٤مئر إّي٤مم وأّن شمٚمؽ اًمّٚمٞمٚم٦م 

أومْمؾ ُمـ ؾم٤مئر اًمّٚمٞم٤مزم واًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م أومْمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم ؾم٤مئر اًمّٚمٞم٤مزم، إذ ًمق ٓ 

وشمٚمؽ اًمّٚمٞمٚم٦م هذا آقمت٘م٤مد ذم ىمٚمٌف عم٤م أىمدم قمغم ختّمٞمص ذًمؽ اًمٞمقم سمّمٞم٤مم 

سم٘مٞم٤مم، ّٕن اًمٜمٌّل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ هنل قمـ ختّمٞمص سمٕمض إوىم٤مت ًمّمالة 

أو صٞم٤مم ورظّمص ذم ذًمؽ إذ مل يٙمـ قمغم وضمف اًمتخّمٞمص يمام ُروي قمـ أيب 

ٓ ختّّمقا  "هريرة ريض الِل شمٕم٤ممم قمٜمف أّٟمف ىم٤مل رؾمقل الِل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ 

ذا أّن اًمٗم٤ًمد إّٟمام ٟمِم٠م ُمـ ختّمٞمص ُم٤م ٓ ومُٕمٚمؿ ُمـ ه"ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م سم٘مٞم٤مم ...

                                                          

 ص2رّد اعمحت٤مر، يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب اجلٛمٕم٦م،ج 1
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إظمتّم٤مص ًمف ذم اًمنّمع وهذا اعمٕمٜمك ُمقضمقد ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ّٕن اًمٜم٤ّمس إّٟمام 

خيّّمقن شمٚمؽ اًمّٚمٞمٚم٦م سمام يٗمٕمٚمقٟمف ومٞمٝم٤م ٓقمت٘م٤مدهؿ أّن ومٞمام يٗمٕمؾ ومْمٞمٚم٦م زائدة قمغم 

 1ُم٤م يٗمٕمٚمف ذم همػمه٤م.

وىمد ّسح سمٕمض " :وي٘مقل اًمٕماّلُم٦م حمٛمد أُملم سمـ قم٤مسمديـ اًمِّم٤مُمل رمحف الِل

قمٚمامئٜم٤م وهمػمهؿ سمٙمراه٦م اعمّم٤مومح٦م اعمٕمت٤مدة قم٘م٥م اًمّمٚمقات ُمع أن اعمّم٤مومح٦م 

ؾمٜم٦م، وُم٤م ذاك إٓ ًمٙمقهن٤م مل شم١مصمر ذم ظمّمقص هذا اعمقوع، وم٤معمقافم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م ومٞمف 

آضمتامع ًمّمالة اًمرهم٤مئ٥م اًمتل ٦م ومٞمف، وًمذا ُمٜمٕمقا قمـ شمقهؿ اًمٕمقام سم٠مهن٤م ؾمٜمّ 

شمٚمؽ اًمٚمٞم٤مزم  ١مصمر قمغم هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م ذمأطمدصمٝم٤م سمٕمض اعمتٕمٌديـ ٕهن٤م مل شم

 2"اعمخّمقص٦م وإن يم٤مٟم٧م اًمّمالة ظمػم ُمقوقع.

وم٤معمّم٤مومح٦م ؾمٜم٦ّم صم٤مسمت٦م سمال ظمالف واًمّّمالة ُمـ أومْمؾ إقمامل وأؾم٤مس 

اًمٕم٤ٌمدات ًمٙمـ دظمؾ ومٞمٝمام آسمتداع ُمـ ضمٝم٦م هذه إُمقر اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م يمام ُمّر 

 شمٗمّمٞمٚمف أّول اًم٤ٌمب.

 ٞمتٛمل اًمِّم٤مومٕمل رمحف الِل قمـ ُمِم٤مخيف:ويمذًمؽ يٜم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم سمـ طمجر اهل

صغم الِل قمٚمٞمف  -وًم٘مد اؾمتٗمتل ُمِم٤مخيٜم٤م وهمػمهؿ ذم اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف "

سمٕمد إذان قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل يٗمٕمٚمٝم٤م اعم١مذٟمقن وم٠مومتقا سم٠من إصؾ ؾمٜم٦م  -وؾمٚمؿ 

                                                          

 .171و169جم٤مًمس إسمرار، اعمجٚمس اًمّث٤مُمـ قمنم، ص 1
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ومٚمٞمْس ٟمٗمُس   1"واًمٙمٞمٗمٞم٦م سمدقم٦م وهق فم٤مهر يمام قمٚمؿ ِم٤م ىمررشمف ُمـ إطم٤مدي٨م.

قم٦م ّٕٟمف ؾمٜم٦ّم صم٤مسمت٦م ىمٓمٕم٤م إّٓ أّن هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦َم خمؽمقم٦م ومٝمل اًمٌدقم٦م قمٛمؾ إذان سمد

 دون اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف.

 حتؼقق كػقس لؾعاّلمة خؾقل أمحد الّسفاركػوري

ٝم٤مرٟمٗمقري وىمدْ           ًّ رمحف الِل  طمّ٘مؼ ؿمٞمُخ ُمِم٤مئخٜم٤م اًمٕماّلُم٦م ظمٚمٞمؾ أمحد اًم

ذم ُمقوقع اًمٌدقم٦م  -ـ يمت٤مسمف اعمٗمٞمد هم٤مي٦م اإلوم٤مدة هذه اعمًئٚم٦َم ذم ُمقاوع قمديدة ُمِ 

 سمام ٓ ُمزيَد قمٚمٞمف. "سمراهلم ىم٤مـمٕمف" –

قُمٚمؿ ُمـ آي٤مت وإطم٤مدي٨م وإمج٤مع آُُّم٦م أّن شمٖمٞمػَم "ومٝمق ي٘مقل ُم٤م طم٤مصٚمف:  

طمّد ُمـ احلدود اًمنّمقمّٞم٦م ٓ جيقز وٓ يّمّح شمٌديؾ اًمقصػ واحلٙمؿ سم٤مًمزي٤مدة ومٞمف 

ٞمٞمده واًماّلزم قمغم أو اًمٜمّ٘مّم٤من ُمٜمف، وم٢مسم٘م٤مء اعمٓمٚمؼ قمغم إـمالىمف واعم٘مّٞمد قمغم شم٘م

ًمزوُمف واعم٤ٌمح قمغم إسم٤مطمتف يمام صم٧ٌم واضم٥م ذقم٤م.وُمـ ومٕمؾ ظمالَف ذًمؽ يٙمقن 

 ِٕ ضمؾ هذا شم٘مرّرت و٤مسمٓم٦م أّٟمف ٓ جيقز ُمتٕمّدي٤م طمدوَد الِل وحمِدصم٤م ًمٚمٌدقم٦م، و

دم٤موُز اعم٤ٌمح قمـ إسم٤مطمتف قمٚمام وقمٛمال وٓ يّمّح شمٖمٞمػم اعمٓمٚمؼ قمـ إـمالىمف قمٚمام 

 وقمٛمال، شمدلُّ قمٚمٞمف اي٤مت وأطم٤مدي٨م قمديدة وسمام وقمٛمال واعم٘مّٞمد قمـ شم٘مٞمٞمده قمٚمام

ذيمر  صمؿّ  ع ومال ضورة إمم ذيمر اًمدٓئؾ ...أّن هذه اًمْم٤مسمٓم٦م ُمت٘مّررةقمٜمد اجلٛمٞم

الم ٓ ختتّّم  ًّ وي٘مقل ؿم٤مرطم٤م  "قاسمٕمض اًمّدٓئؾ قمغم ذًمؽ وومٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًم

ًمف... وهذا ُمٓمٚمؼ واًمّتخّمٞمص ٓ جيقز ؾمقاء يم٤من ذم آقمت٘م٤مد أو ذم اًمٕمٛمؾ 

                                                          

 .131 ص1،يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب إذان،جاًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى  1
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إمم آظمر ُم٤م  "اعمٓمٚم٘م٤مت سمدقم٦م ُمٜمٝمّٞم٦م قمٜمٝم٤م.ٝمر ُمٜمف أّن اًمتخّمٞمص اًمٗمٕمكمَّ ذم وىمد فم

 .- رمحف الِل -أوم٤مد وأضم٤مد 

إّن شم٘مٞمٞمَد ُم٤م أـمٚم٘مف اًمِّم٤مرع سم٤مًمّزُم٤من " وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ُمـ هذا اًمٙمت٤مب:

واعمٙم٤من واهلٞمئ٦م سمدون إذن اًمِّم٤مرع سمدقم٦م وىمد قُمٚمؿ ُمـ هذه اًمّْم٤مسمٓم٦م اًّمتل اشمٗم٘م٧م 

ـ إطم٤مدي٨م وُٟمّمقص اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـ أّٟمف ٓ يٜمٌٖمل أن يٖمػّم قمٚمٞمف آُُّم٦م وُم

 1"طمٙمؿ اًمِّم٤مرع  سم٤مًمّزي٤مدة ومٞمف أو اًمٜمّ٘مّم٤من ُمٜمف أو سمتٌديؾ هٞمئتف.

 مبـى البدعة اإلضافقة وضوابطفا

وِِم٤ّم هيدُم أو ُيْمٕمُػ جم٤مَل آظمتالف ذم هذا اًم٤ٌمِب أّن اًمٌدقم٦م اإلو٤مومّٞم٦م ُم٠مهل٤م 

٤م  وسمٕمُْمٝم٤م وإن يم٤من ومٞمف ظمالف ًمٙمـ ًمٞمس ذًمؽ إمم وقاسمط ذقمٞم٦م ُمتٗم٘م٦م قمٚمٞمٝم

 ف وطمدهؿ. اخلالُف خمّمقص٤م وُم٘مّمقرا قمغم اًمِّم٤مـمٌل وُمـ ؾمٚمؽ ُمًٚمٙمَ 

 وشمٚمؽ اًمّْمقاسمط :

ِمٜمقع  –أّي٦م زي٤مدة يم٤مٟم٧ْم  -: إن اًمّزي٤مدَة ذم اًمّديـ سمدون سمره٤من ُّمـ اًمنّمع 1

 وُمذُمقم وسمدقم٦م.

قز ختّمٞمّمٝم٤م سمٌمء : ُم٤م ورد ُمـ اًمٜمّّمقص اًمٕم٤مُّم٦م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم ٓ جي2

  ُمـ اًمزُم٤من واعمٙم٤من واهلٞمئ٦م سمٜم٤مء قمغم اًمّرأي اعمجّرد.

 : ُم٤م ورد ُمـ اًمٜمّّمقص اعمٓمٚم٘م٦م أو اعم٘مّٞمدة جي٥م إسم٘م٤مُءه٤م قمغم ُم٤مهل 3

                                                          

 .158اٟمٔمر سمراهلم ىم٤مـمٕمف، ص 1
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ٌَح٧م اًمٖمػِم  قمٚمٞمف وٓ جيقز إـمالُق اعم٘مٞمّد وٓ شم٘مٞمٞمُد اعمٓمٚمؼ سمٜم٤مء قمغم اًمّرأي اًم

 اعمٕمّمقم.

إقمت٘م٤مدا يم٤من أو  –طمقال واًمٙمٞمٗمٞم٤مت : إًمتزاُم ُم٤م ٓ يٚمزُم ُِمـ إقمامل وا4ٕ

. ُمثُؾ أن يٕمت٘مَد أطمد ذم اعم٤ٌمطم٤مت أو اعمٜمدوسم٤مت أّٟمف ومرض أو واضم٥م أْو  -قمٛمال 

ـْ شمريمف ويٚمقُمف قمٚمٞمف يمام ُيالم شم٤مرُك  يٚمح٘مف سمؽميمف إصمؿ وُمٕمّمٞم٦م أو يِمٜمِّع قمغم ُم

 اًمّٚمقازم اًمنّمقمٞم٦م.

هب٤م، وذًمؽ إّٟمام : ؾمدُّ اًمذرائع اعمٗمْمٞم٦م إمم إوم٤ًمد قم٘م٤مئد اًمٕم٤مُم٦م واإلظمالل 5

يتحّ٘مؼ ذم سمٕمض ضمزئٞم٤مت اًمٌدقم٦م اإلو٤مومٞم٦م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمدة شمث٧ٌم سمٕمٛمقُم٤مت 

اًمنّمع وٓ يٕمت٘مده٤م اًمٗم٤مقمؾ خمّمقص٤م سم٤معمٙم٤من واًمّزُم٤من وٓ ُم٘مّٞمدا سمٌمء همػِم 

صم٤مسم٧م إّٓ أّن إفمٝم٤مَره ذم جم٤مُمع اًمٜم٤ّمس اواًمتزاُمف قمغم هٞمئ٦م خمّمقص٦م ُرسمام أوم٣م 

 ختّمٞمَّمٝم٤م أو شم٘مٞمٞمَده٤م سمام ُي١مّدي إمم اًمٌدقم٦م اإلو٤مومٞم٦م. إُمَر إمم أن يٕمت٘مد اًمٕم٤مُم٦مُ 

ٚمػ اًمّّم٤مًمح أؿمٞم٤مء يمثػمة ُمـ هذا اًمٜمّقع ومٙم٤مَن   ًّ ـِ اًمّمح٤مسم٦م واًم وىمْد صم٧ٌَم قم

٦ٌّم  ُِمـ قم٤مداهتؿ أهّنْؿ يم٤مٟمقا يؽميمقن يمثػما ُِمـ إؿمٞم٤مء اًمّث٤مسمت٦م وإقمامل اعمًتح

 ًمٜمٗمس هذه اخلِمٞم٦م.

ُمثال إمم ذيمر  عُ اًمنّم  وم٢مذا ٟمدَب  " الِل:وذم ذًمؽ ي٘مقل اعمحّ٘مُؼ اًمِّم٤مـمٌل رمحف 

الِل، وم٤مًمتزم ىمقم آضمتامع قمٚمٞمف قمغم ًم٤ًمن واطمد وسمّمقت، أو ذم وىم٧م ُمٕمٚمقم 

خمّمقص قمـ ؾم٤مئر إوىم٤مت: مل يٙمـ ذم ٟمدب اًمنمع ُم٤م يدل قمغم هذا 

اًمتخّمٞمص اعمٚمتزم، سمؾ ومٞمف ُم٤م يدل قمغم ظمالومف: ٕن اًمتزام إُمقر همػم اًمالزُم٦م 

ـْ ذقم٤م ؿم٠مهن٤م أن شمٗمٝمؿ  ي٘متدى سمف ذم جم٤مُمع اًمٜم٤مس  اًمتنميع، وظمّمقص٤م ُمع ُم

يم٤معم٤ًمضمد: وم٢مهن٤م إذا فمٝمرت هذا اإلفمٝم٤مر وووٕم٧م ذم اعم٤ًمضمد يم٤ًمئر اًمِمٕم٤مئر 
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اًمتل ووٕمٝم٤م رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعم٤ًمضمد وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م يم٤مٕذان 

 وصالة اًمٕمٞمديـ وآؾمتً٘م٤مء واًمٙمًقف ـ: ومٝمؿ ُمٜمٝم٤م سمال ؿمؽ أهن٤م ؾمٜمـ، إذا مل

ٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمٗمروٞم٦م، وم٠مطمرى أن ٓ يتٜم٤موهل٤م اًمدًمٞمؾ اعمًتدل سمف، ومّم٤مرت ُمـ هذه شمٗم

 1"اجلٝم٦م سمدقم٤م حمدصم٦م سمذًمؽ.

ذا ّسح احلٜمٗمّٞم٦ُم قمغم يمراه٦م اعمداوُم٦م قمغم ىمراءِة ؾمقرة ُمٕمٞمّٜم٦م ذم صٚمقة ُمٕمٞمّٜم٦م وًمِ 

ُمتك ُيقهؿ اًمٕمقاَم شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م ذقم٤م وإن مل َيٕمت٘مد اًم٘م٤مري ذم ٟمٗمًف ذًمؽ يمام ؾمٌؼ 

 ذيمره.

اًمٌدقم٦م اإلو٤مومٞم٦م إمم هذه اًمّْمقاسمط اخلٛم٦ًم، وفمٜمّل أّن يمّٚمٝم٤م ُمًّٚمٛم٦م، أُّم٤م  ومٛمآُل 

وإْن وىمع آظمتالُف ذم سمٕمض شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م قِمٜمد إئٛم٦م  "ؾمّد اًمذرائع "و٤مسمٓم٦ُم 

ًمٙمٜمّٝم٤م ضمزئٞم٦م ُِمـ ضمزئٞم٤مت اًمٌدقم٦م اإلو٤مومٞم٦م وًمٞم٧ًْم ُمدارا وطمٞمدا هل٤م، طمتّك 

هذا اًمٜمّقع ُِمـ اًمٌدقم٦م،  يًتٚمزَم ُمـ وضمقد آظمتالِف ومٞمف آظمتالُف ذم ٟمٗمس

 وقمغم هذا ومال وضمَف إمم آظمتالف ذم هذا اًم٤ٌمب. والِل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّّمقاب.

 دخوُل البدع يف العاديات

اعمراد ُِمـ اًمٕم٤مدي٤مِت ذم هذا اًم٤ٌمب ُم٤م قُم٘مَؾ ُمٕمٜم٤مه وقُمرف ُمّمٚمحُتف ُمـ 

ٌّدي٤مُت ومٝمل قم٤ٌمرة قمـ أُمر مل ُيٕم٘مؾ ُمٕمٜم٤مه وٓ قُمرف  ُمٗمًدشمف،ويْم٤مّده اًمتٕم

ٚمػ ُم٤م يٚمقُح ُمٜمف ُمّم ًّ ٚمحتف، ىمد ٟم٘مؾ اًمٕمالُّم٦م اًمِّم٤مـمٌل رمحف الِل قمـ سمٕمض اًم

أهّنؿ ي٘مقًمقن سمدظمقل اًمٌدِع ذم اًمٕم٤مدي٤مت يمام شمدظمؾ ذم اًمتٕمٌّدي٤مت ؾمقاء سمًقاء، 

                                                          

 .318ص1احلّؼ،ج ،اًم٤ٌمب اًمّراسمع، وضمقه خم٤مًمٗم٦م ـمريؼ آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل 1
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ـ وهق ُمِ  وَمٜم٘مَؾ قمـ اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ حمٛمد سمـ أؾمٚمؿ أّٟمف ضَمٕمؾ ٟمخَؾ اًمّدىمٞمؼ سمدقم٦م.

قال أن هؾ جيرياًمٕم٤مدي٤مت اعمحْم٦م. ومجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ ي٘مقًم ًّ  قن سمف، وم٤مًم

ٌّدي٤مت أم هٜم٤مك ومرق سملم إُمريـ؟  اًمٌدُع ذم اًمٕم٤مدي٤مت يمجري٤مهن٤م ذم اًمتٕم

اًّمذي ىمد  –ّؾ هذه اًمَٕمِقيَّم٦م يٜمٌٖمل أن ُيريمز اًمٜمّٔمُر قمغم شمٕمريػ اًمٌدقم٦م وحلِ 

و قمغم ُٟمّمقِص طمرُم٦م آسمتداع ذم اًمّديـ و يت٠مُّمؾ أيْم٤م ذم  –ؾمٌؼ ذيمُره ُمٗمّّمال 

ل ُمع ُمٓم٤مًمٕم٦م شمٕم٤مُمؾ ؾمٚمػ هذه آُُّم٦م ُمع اجلديد ذم إُمقر ُمٜم٤مط هذا اًمٜمّٝم

 اًمٕم٤مدي٤مت.

هق اًمّزي٤مدة ذم اًمّديـ أو اًمٜمّ٘مّم٤من ُمٜمف سمال إذن اًمِّم٤مرع. وُمٜم٤مُط اًمٜمّٝمل  وم٤مًمٌدقم٦مُ 

قمٜمٝم٤م ًمٙمقهن٤م شمنميٕم٤م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمس اعمٌتدع ويمال إُمريـ ُمٜمتػ ذم ُم٤م حيدث ُمـ 

اعمٕمٜمك، وًمٙمـ ًمق اقمت٘مد  أطمد ذم اًمٕم٤مدي٤مت اعمجّردة،وًمذا ومال يٙمقن سمدقم٦م هبذا 

أُمر ُّم٤م أّٟمف ىمرسم٦م سمدون ؾمٚمٓم٤من اًمنّمع يٙمقن ُمٌتدقم٤م ىمٓمٕم٤م، ٕن طمّد اًمٌدقم٦م 

ُم٤م مل يٙمـ ُمٜمف وشم٘مّرب إمم الِل  –قمغم زقمٛمف  –شمّمُدق قمٚمٞمف ومٝمق ىمد زاَد ذم اًمنّمع 

سمام اظمؽمقمف هق ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف وهذه هل طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م، وقمّٚم٦م اًمٜمٝمل قمـ اًمٌدع 

٤م ّٕٟمف ّذع ُمـ ٟمٗمًف، وُٟمّمقص طمرُم٦م اًمٌدِع قم٤مُّم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمّؾ شمقضمد هٜم٤م أيْم

اًمّدىمٞمؼ وآؾمؽماطم٦م سم٤معمراوح  ومٜمخُؾ  هذا وقمغم ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٌدقم٦م اًمنّمقمٞم٦م.

واؾمتٕمامل اعمًتجّدات أظمر ٓ يٙمقن ُمـ اًمٌدقم٦م ذم رء ُمٝمام مل شمٕمت٘مد يمقهُن٤م 

 ُمـ اًمّديـ.

 جمال آبتداع يف الّرشوم

سملم اًمّرؾمقم واًمٌدع أيْم٤م وأن ٓ شمالزَم سمٞمٜمٝم٤م ومٚمٞمس يمؾُّ  وُمـ هٜم٤م فمٝمر اًمٗمرُق 

رؾمؿ سمدقم٦م سمؾ اًمٌدقم٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤مضُمٕمؾ ُمـ اًمّديـ سمدون سمره٤من ُمٕمتؼم، ويتٗمّرع قمٚمٞمف 
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أن ُم٤م راضم٧م ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُِمـ أٟمقاع اًمّرؾمقم ذم طمٗمالت إومراح واًمٜمّٙم٤مح ٓ شمٙمقن 

ؽمومقن سمِٚمٖمقّيتٝم٤م وقمدم سمدقم٦م ّٕن اًمٜم٤ّمس ٓ يٕمّدوهن٤م ُمـ اًمّديـ سمؾ يمثػم ُّمٜمٝمؿ يٕم

 إوم٤مدهت٤م وسمٙمقهن٤م ُمـ اًمّرؾمقم ومال شمٙمقن سمدقم٦م.

وًمٙمـ ٓ يٚمزم ُمٜمف أن ُيٗمتك سمجقاز شمٚمؽ اًمّرؾمقم سمؾ شُمٕمرض قمغم ىمقاقمد : ٟمٕمؿ 

ّٓ ومال. أُم٤ّم  اًمنّمع ووقاسمٓمف اًمٕم٤مُّم٦م وم٢مْن وضمد ومٞمف أي حمذور ذقمّل ُُمٜمع ُمٜمف وإ

أهن٤م شُمٕمّد ُمـ اًمّديـ وشُمٜم٥ًُم إًمٞمف، اًمّرؾمقم اًمِم٤مئٕم٦م ذم ُمراؾمؿ اًمتٕمزي٦م واعمّٞم٧م ومٌاِم 

 شمٙمقن سمدقم٦م.

ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م ) ُيريد سمف " ىم٤مل اًمٕماّلُمف اعمحّدث حمٛمد يقؾمػ اًمٌٜمّقري رمحف الِل:

اًمٕماّلُم٦َم أٟمقر ؿم٤مه اًمٙم٤مؿمٛمػمي (: اًمٌِدقم٦ُم ُم٤م مل يٙمـ هل٤م أصؾ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم 

د سمف اًم٘مرسم٦م ٓ واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس صُمّؿ شُمرشمٙم٥م قمغم ىمّمد أهّن٤م ىمرسم٦م. وُم٤م مل ُي٘مّم

شُمًّٛمك سمدقم٦م. وم٤مُٕمقر اًمّرائج٦م ذم اًمٕمرائس وطمٗمالت اًمٗمرح وقم٘مقد اًمٜمّٙم٤مح قمغم 

ظمالف اًمًٜم٦ّم ٓ شُمًّٛمك سمدقم٦م وم٢مهّن٤م ًمٞم٧ًم قمغم ىمّمد اًمّ٘مرسم٦م، ٟمٕمؿ: إهّن٤م ُأُمقر إذا 

يم٤من ومٞمٝم٤م هف وًمٖمق ومتُٛمٜمع ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، وأُّم٤م اًمٕم٤مدات اًمّرائج٦م ذم ُمراؾمؿ 

 1"ومٝمل سمدقم٦م ٕهّن٤م شُمٗمٕمؾ قمغم ىمّمد أهّن٤م ُمـ اًمّديـ. اًمّتٕمزي٦م وحم٤مومؾ اعم٤مشمؿ

  

                                                          

ٜمـ، يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم اًم٘مراءة سم٤مًمّٚمٞمؾ، ج 1 ًّ .ايچ ايؿ 161ص 4ُمٕم٤مرف اًم

 يمٛمٌٜمل. ؾمٕمٞمد
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 الباُب الّثالث

  وصؾتُه بآبتداع. "السك"مسئؾة 

 .تعريف الّسك وأقسامه 

 .اختالف العؾامء يف حّجقة الّسك وعدمه 

 .دٓئل ادوقَِػنِي وترجقح الّراجح مـفام 
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 وادسوكات وصؾته بآبتداع "السك"مسئؾة 

ُمـ اعم٤ًمئؾ إؾم٤مؾمّٞم٦م اًّمتل شمتٕمّٚمؼ هبذا اعمقوقع، ومٙمثػٌم  "ًمؽمكا"إّن ُمًئٚم٦م  

ُمـ ُم٤ًمئؾ هذا اًم٤ٌمب ُمٜمقـم٦م سمف، رهمَؿ ُم٤م طمدث ُمـ آظمتالف اًمٙمثػم ذم 

طمّجٞمتف وقمدُمف، وًمِذا ومُٞمذيمر هٜم٤م سمٕمُض ُم٤ًمئؾ وشمٗمّمٞمالت شمتٕمّٚمؼ هبذه 

 اًمّْم٤مسمٓم٦م. وشمرشمٞم٥ُم اًمٌح٨م يمام يكم. 

 اًمػ:شمٕمريػ اًمؽمك وأؾم٤ٌمسمف.

 ّؾ اًمٜمّزاع. ب:شمٕمٞملم حم

 ج:دٓئؾ اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم طُمّجٞمتف صمؿ دٓئؾ ومريؼ آظمر. 

 د: اًمؽمضمٞمح واعمٜم٤مىمِم٦م.

 تعريف الّسك وأشبابه

وىمد يٙمقن سمٛمٕمٜمك اجلٕمؾ يمام   "سمٛمٕمٜمك َودقُمَؽ اًمٌمءَ "اًمؽّمك ُمـ سم٤مب ٟمٍم 

وىمد يًتٕمٛمؾ هذااًمّٚمٗمظ 1"اًمٕملم"ُي٘م٤مل شمريم٧ُم احلٌؾ ؿمديدا أي ضمٕمٚمُتف يمام ذم 

ًمٚمٕمالُّمف اًم٘م٤ميض أيب اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي  "اًمٙمٚمّٞم٤مت"وم٘مد ضم٤مء ذم يمت٤مب عمٕم٤من خمتٚمٗم٦م 

اًمؽمك: هق إُم٤م ُمٗم٤مرىم٦م ُم٤م يٙمقن اإلٟم٤ًمن ومٞمف، أو شمريمف اًمٌمء رهم٦ٌم " رمحف الِل :

 قمٜمف ُمـ همػم دظمقل ومٞمف،

ؼ ؼ سمٛمٗمٕمقل واطمد يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمٓمرح أو اًمتخٚمٞم٦م واًمدقم٦م، وإذا قمٚمّ وُمتك قمٚمّ  

 ومٞمجري جمرى أومٕم٤مل اًم٘مٚمقب ُمٜمف: سمٛمٗمٕمقًملم يم٤من ُمتْمٛمٜم٤م ُمٕمٜمك اًمتّمٞمػم
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أي: أسم٘مٞمٜم٤م.  {وشمريمٜم٤م قمٚمٞمف ذم أظمريـ{}وشمريمٝمؿ ذم فمٚمامت ٓ يٌٍمون}

واشمرك }وشمرك اًمٌمء: رومْمف ىمّمدا واظمتٞم٤مرا أو ىمٝمرا واوٓمرارا ومٛمـ إول: 

واًمؽمك: قمدم ومٕمؾ  .{يمؿ شمريمقا ُمـ ضمٜم٧م وقمٞمقن}وُمـ اًمث٤مين:  {اًمٌحر رهقا

اًمت٤مرك أو ٓ، يمام ذم طم٤مًم٦م اًمٜمقم واًمٖمٗمٚم٦م، اعم٘مدور، ؾمقاء يم٤من هٜم٤مك ىمّمد ُمـ 

وؾمقاء شمٕمرض ًمْمده أو مل يتٕمرض...وىمٞمؾ: اًمؽمك: ود اًمٗمٕمؾ ، ٕٟمف ُم٘مدور، 

وقمدم اًمٗمٕمؾ ُمًتٛمر ُمـ إزل، ومال يّمح أصمرا ًمٚم٘مدرة احل٤مدصم٦م.وىمد ي٘م٤مل: دوام 

اؾمتٛمراره ُم٘مدور، ٕٟمف ىم٤مدر قمغم أن يٗمٕمؾ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ، ومٞمزول اؾمتٛمرار قمدُمف 

ر: هق ُمـ ُم٤مصدىم٤مت اًمٗمٕمؾ، ٕٟمف يمػ اًمٜمٗمس قمـ اإلي٘م٤مع ٓ وقمٜمد اجلٛمٝمق

 1."قمدُمف

ك قم٤ٌمرة قمـ ُمٗم٤مرىم٦م اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٌمء ؾمقاء ـ هذه اًمٜمّ٘مقل أّن اًمؽّم ُمِ  ومحّمَؾ 

دظمؾ ومٞمف صمؿ ودقمف أو مل يدظمؾ ومٞمف رأؾم٤م، وهذا يٙمقن ٕؾم٤ٌمب قمديدة، ومٛمثال 

ٞمف وؾمّٚمؿ أيمَؾ ىمد ُيؽمك اًمٌّمء ًمٚمٕم٤مدة اجل٤مري٦م يمام شمرك اًمٜمٌّل صغّم الِل قمٚم

اًمْم٥ّم،وىمد يٙمقن ًمٚمٜمًّٞم٤من اًمٕم٤مرض يمام شمرك اًمٜمٌّل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ سمٕمض 

وىمديٙمقن -قمغم ُم٤م  ذم طمدي٨م ذي اًمٞمديـ ريض الِل قمٜمف –اًمّّمالة ؾمٝمقا ُمٜمف 

اًمؽمك عمّمٚمح٦م يٌدوا ًمٚمت٤مرك يماميم٤من ُمـ قم٤مدشمف اًمنّميٗم٦م أّٟمف  شمرك سمٕمض إُمقر 

ٓؾمتٛمرار قمغم صالة اًمؽّماويح وشمرك إُمر ظمِمٞم٦م ومروّٞمتف قمغم إُّم٦م يمام شمرك ا

قاك قمٜمد يمّؾ ووقء. ًّ  سم٤مًم
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ت٠مًمٞمػ ىمٚمقب اًمَْمٕمٗم٦م يمام شمرك صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ سمٜم٤مء ًمِ  يٙمقن اًمؽّمكُ  وىمدْ  

اًمٙمٕم٦ٌم قمغم ىمقاقمد إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌّٞمٜم٤م اًمّّمٚمقات واًمّتًٚمٞمامت، ويمذًمؽ مل 

 قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ شمرك أؿمٞم٤مء يمثػمة َي٘متِؾ اعمٜم٤موم٘ملَم ًمٜمٗمس هذا اهلدف، ويم٤من صغّم الِل

ٕظمالىمف اًمٙمريٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م أيْم٤م وىمد يٙمقن شمرك اًمٕمٛمؾ ًمٕمدم احل٤مضم٦م إًمٞمف يمام 

احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ذم ٕمدم شمرك رؾمقل الِل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ يمثػما ُّمـ إؿمٞم٤مء ًمِ 

ـْ  اعمؽموك ومٞمٝم٤م  حمّؾ اًمٜمّزاع ٓ شمدّل قمغم طمرم ذًمؽ اًمٕمٝمد، ومٝمذه إٟمقاع ظم٤مرضم٦م قم

ـّ   هب٤م. أطمدا حيت٩ّم  وٓ أفم

 تعقني حمّل الـّزاع

ذم ُم٤م شمريمف صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ واًمّّمح٤مسم٦م واًمت٤ّمسمٕمقن سمٕمده ُمع  إّٟمام اًمٜمّزاعُ       

وضمقد ُم٤م ي٘متْمٞمف وُم٤ًمِس احل٤مضم٦م إًمٞمف ذم زُم٤مهنؿ وُمع قمدم وضمقد أّي ُم٤مٟمع 

ذا قمٜمف. وهذا ُم٤م ؾمٜمًُّٛمٞمف سم٤مًمؽّمك اعم٘مّمقد ذم اعمٌح٨م أيت. وم٤مًمٙمالم ذم ُمثؾ ه

ّٓ قمغم طمٙمؿ اعمؽموك أم ٓ؟   اًمؽّمك أٟمف هؾ يٙمقن دا

أهؾ اًمٕمٚمؿ   أهؾ اًمٕمٚمؿ  ذم اًمٕمٍم اًمّراهـ. ذه٥م سمٕمضىمد فمٝمر ومٞمف ظمالٌف سملم

إمم أن ٓ يٙمقن اًمؽمُك دآّ قمغم طمٙمؿ اعمؽموك يمٞمٗمام يم٤من، أي ؾمقاء ُوضمد ُم٤م 

ك اعم٘مّمقد ي٘متْمٞمف واٟمتٗم٧م ُمقاٟمُٕمف أم ٓ. سمٞمٜماَم ذه٥َم أظمرون ُمٜمٝمؿ إمم أّن اًمؽّم 

 يدّل قمغم يمراه٦م اًمٗمٕمؾ اعمؽموك وطمرُمتف. 

اًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م أسمق اًمٗمْمؾ قمٌد الِل سمـ حمٛمد  ذه٥م إمم اعمقىمػ إول  ـْ وِِمّ 

طمًـ اًمتٗمّٝمؿ "طمٞم٨م صٜمّػ رؾم٤مًم٦م خمتٍمة سم٤مؾمؿ  –رمحف الِل  –صديؼ اًمٖمامري 

ذم اُمتٜم٤مع وذيمر ومٞمف سمٕمَض اًمدٓئؾ قمغم قمدم اقمت٤ٌمر اًمؽّمك  "واًمّدرك عمًئٚم٦م اًمؽّمك
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اعمؽموك. ويمذًمؽ صٜمّػ ومٞمف همػُمه يُمت٤ٌم و رؾم٤مئؾ  وأسمح٤مصم٤م خمتٚمٗم٦م ٓ يٚمٞمؼ ذيمُره٤م 

 وهُده٤م ذم هذا اعمختٍم.

وًمٞمّتْمْح أّن شمرَك اًمٌمء ًمف أؾم٤ٌمب وسمقاقم٨م قمديدة يمام ؾمٌؼ ذيمره آٟمٗم٤م. ومٚمٞمس 

 يُمؾُّ شمرٍك دًمٞمال دآّ قمغم يمراه٦م ُم٤م ُيؽمك. وهذا ٓظمالَف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ،

ـَ اًمٜمٌّل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وأصح٤مسمف  "اًمؽّمك اعم٘مّمقد"إّٟمام اًمٜمّزاع ذم  ُِم

اًمٙمرام، هؾ هق طُمّج٦م قمغم يمراه٦م ُم٤م ُيؽمك أم ٓ؟ واعمراد سم٤مًمؽّمك اعم٘مّمقد ذم هذا 

 ُمقاٟمٕمف يمام ؾمٌؼ 
ِ
اًمٌح٨م أن ُيؽمك اًمٌّمُء شمريم٤م ُم١مسّمدا ُمع وضمقد ُم٤م َي٘متْمٞمف وإٟمتٗم٤مء

 ًم٘مرسم٦م واًمّثقاب.آٟمٗم٤م، صمّؿ ُيٗمٕمؾ قمغم ىمّمد ا

 حجّقة الّسك ودٓئؾه

ذه٥َم أيمثُر أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أّن هذا اًمٜمّقع ُمـ اًمؽّمك يدّل قمغم يمراه٦م اعمؽموك  

وسمدقمّٞمتف ًمق شُم٘مّرب سمف إمم الِل، وٓخيٗمك أّن اعم٘متيض جلٛمٞمع اًمٕم٤ٌمدات هق اًمت٘مّرب 

٥ٌم مل يزْل وٓ يزاُل ُمقضمقدا ًّ ذم يمّؾ  إمم الِل شمٕم٤ممم واسمتٖم٤مء ُمرو٤مشمف، وهذا اًم

زُم٤من وُمٙم٤من، وعَم٤ّم فمٝمَر اإلؾمالم وهمٚم٥م أهٚمف مل يٌَؼ هٜم٤مك أّي ُم٤مٟمع ُمـ اًمتٕمٌّد 

هبذه اًمٕم٤ٌمدات اعمحدصم٦م ًمق يم٤مٟم٧ْم ُمنموقم٦م ُمٗمٞمدة، وقمٚمٞمف ومال يٙمقن هذا اًمؽّمك 

ٌّٝمٝمؿ إًمٞمف  أو ًمٙمراه٦م هذا اًمٕمٛمؾ قمٜمدهؿ. وٓ  ّٓ ًمتٙم٤مؾُمٚمٝمؿ أو قمدم شمٜم اعمًتٛمّر إ

ٚمٞمؿ وأصح٤مب اًمٗمٝمؿ اًمّث٤مىم٥م ُيٛمٙمـ اًم٘مقُل سم٤مّٕوًملم وم٢مهّن  ًّ ؿ يم٤مٟمقا ذوي اًمٕم٘مؾ اًم

اعمًت٘مٞمؿ اًّمذيـ اظمت٤مرهؿ الِل شمٕم٤ممم حلٛمؾ هذا اًمّديـ اًم٘مقيؿ، واشّمْمح ُمـ ؾِمػمهؿ 

وطمٞم٤مهتؿ أهّنؿ يم٤مٟمقا أٟمِمَط اًمٜم٤ّمس يمّٚمٝمؿ وأؾمٌَ٘مٝمؿ ذم اخلػمات واحلًٜم٤مت 

 طم٘مٝمؿ أن وأقمٌَدهؿ فم٤مهرا وسم٤مـمٜم٤م وأىمرهبؿ قمٜمد الِل وأشم٘م٤مهؿ قمٜمده، ومال ُئمـ ذم
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ٌّٝمقا إمم قم٤ٌمدة ُمنموقم٦م صمّؿ اؾمتٛمّر هذا اًمّتٙم٤مؾمُؾ ـمٞمٚم٦م  يتٙم٤مؾمٚمقا قمٛمال أو مل يتٜم

 طمٞم٤مهتؿ،طمتّك وم٤مهتؿ ذًمؽ ومل يٕمٛمٚمقا هب٤م ُمّرة.

ٍـّ هبؿ وهؿ سمريئقن  واًمقاىمُػ قمغم طمٞم٤مهتؿ وصٗم٤مهتؿ ٓ يِمّؽ أّن هذا  ؾمقُء فم

  قم٦م قمٜمدهؿ.وقمٚمٞمف ومال يٙمقن اًمؽّمك إّٓ ًمٙمقن هذه اًمٕم٤ٌمدة همػَم ُمنموُمٜمف.

ذًمؽ اؾمتدل اسمـ قمٛمر ريض الِل قمٜمف قمغم سمدقمّٞم٦م رومع إيدي قمغم ُم٤مرواه أمحد وسمِ 

طمدصمٜم٤م ويمٞمع قمـ مَح٤ّمد قمـ سمنْم سمـ طَمرب ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر ي٘مقل: " ذم ُمًٜمده:

إن رومٕمٙمؿ أيديٙمؿ سمدقم٦م، ُم٤م زاد رؾَمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم هذا، يٕمٜمل 

 1"إمم اًمّمدر.

 الّسككصوص الػؼفاء يف باب 

إّن اًمؽّمَك قمغم اًمتّٗمًػم اعمزسمقر ىمد أىمّره اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمرام ٓ ؾمٞماّم احلٜمٗمٞم٦م ُمٜمٝمؿ 

وضمٕمٚمقه قمّٚم٦م ًمٙمراه٦م اًمتٕمٌّد سم٤معمؽموك واؾمتدًمقا سمف ذم قمنمات اعم٤ًمئؾ 

 واؾمتخرضمقا اًمٗمروع قمٚمٞمف، ٟمذيمر هٜم٤م ٟمٌذة ُمٜمٝم٤م.

 " ّٚمٚمف سم٘مقًمف:ذيمراإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اًمّنظمز رمحف الِل أّن أذان اًمٜم٤ًّمءُمٙمروه وُيٕم

ضمٕمؾ  2"ٕن أذان اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمحدصم٤مت مل يٙمـ ذم اًمًٚمػ ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م.

 أذان اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمحدصم٤مت سمحج٦م أّن اًمًٚمػ مل يٗمٕمٚمقه

ٌّد سمف. صمؿّ  "مل يٙمـ ذم اًمًٚمػ"ومل يقضمْد ذم قمٝمدهؿ يمام أؿم٤مر اًمٞمف سم٘مقًمف    اعمتٕم
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إن ؿم٤مء صغم سمتًٚمٞمٛم٦م وٟمقاومؾ اًمٜمٝم٤مر  " ويمذا ي٘مقل ص٤مطم٥ُم اهِلداي٦م رمحف الِل:

ريمٕمتلم وإن ؿم٤مء أرسمٕم٤م وشمٙمره اًمزي٤مدة قمغم ذًمؽ وأُم٤م ٟم٤مومٚم٦م اًمٚمٞمؾ ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

ودًمٞمؾ .."٦م ضم٤مز وشمٙمره اًمزي٤مدة قمغم ذًمؽ رمحف الِل إن صغم صمامن ريمٕم٤مت سمتًٚمٞمٛم

اًمٙمراه٦م أٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم مل يزد قمغم ذًمؽ وًمقٓ اًمٙمراه٦م ًمزاد شمٕمٚمٞمام 

 .1"ًمٚمجقاز

 " . يٕمٜمل وإصؾ ذم ذًمؽ اًمتقىمٞمػ" ٘مؼ اسمـ اهلامم رمحف الِل حتتف:وىم٤مل اعمح

ّٓ ُم٤م  امع، ومال جيقز ُمٜمٝم٤م إ ًّ هذا شمٍميح سم٠مّن إصؾ ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمتقىّمػ واًم

 "إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م"شمٜمَس أّن و٤مسمٓم٦م صم٧ٌم سم٤مًمنّمع سمدًمٞمؾ ُمٕمتؼم. وٓ 

 .2ٕم٤مُمالتٓ دمري هٜم٤م عم٤م ىمّدُمٜم٤م أهّن٤م خمتّّم٦م سم٤مًمٕم٤مدي٤مت واعم

وذم اهلداي٦م أيْم٤م ذم شمٕمٚمٞمؾ اًمتٜمّٗمؾ سمٕمد اًمّٓمٚمقع سم٠ميمثر ُمـ ريمٕمتل اًمٗمجر : 

ٕٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة  ٚمقع اًمٗمجر سم٠ميمثر ُمـ ريمٕمتل اًمٗمجر ويٙمره أن يتٜمٗمؾ سمٕمد ـم

ويذيمُر اًمٕماّلُم٦م اًم٤ٌمسمِريت رمحف الِل . 3واًمًالم مل يزد قمٚمٞمٝمام ُمع طمرصف قمغم اًمّمالة

 4ص قمغم إطمراز ومْمٞمٚم٦م اًمٜمٗمؾ دًمٞمؾ اًمٙمراه٦م.يٕمٜمل أن اًمؽمك ُمع احلر ذم ذطمف:

 إّن اًمؽّمَك ُمع احلرص ٓ خيتٚمُػ قمـ اًمؽّمك اعم٘مّمقد اًّمذي هق حمؾُّ اًمٜمّزاع، وىمْد 

                                                          

 .67 ص1،يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب اًمٜمّقاومؾ،جاهلداي٦م ذم ذح سمداي٦م اعمٌتدي  1

 .451ص 1ًمٜمّقاومؾ،ج،يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب اومتح اًم٘مدير، 2

 .42ص1ج  ،ومّمؾ ذم إوىم٤مت اًمتل شمٙمره ومٞمٝم٤ماًمّمالة،يمت٤مب اًمّّمالة،اهلداي٦م  3

 .239ص1اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ،ومّمؾ ذم إوىم٤مت اًمتل شمٙمره ومٞمٝم٤م اًمّمالة،ج 4
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 فمٝمر ُِمـ شمٕمٚمٞمؾ اهلداي٦م واًمٕمٜم٤مي٦م فمٝمقرا سمّٞمٜم٤م أّن اًمؽّمك اعم٘مّمقد دًمٞمُؾ اًمٙمراه٦م.

قًمقن ذم يمؾ ومٕمؾ وأُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞم٘م " ىم٤مل اًمٕماّلُم٦ماسمـ يمثػم رمحف الِل:

وىمقل مل يث٧ٌم قمـ اًمّمح٤مسم٦م: هق سمدقم٦م: ٕٟمف ًمق يم٤من ظمػما ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف، ٕهنؿ مل 

                                                                                                         1 يؽميمقا ظمّمٚم٦م ُمـ ظمّم٤مل اخلػم إٓ وىمد سم٤مدروا إًمٞمٝم٤م

اًمٕماّلُم٦م إسمراهٞمؿ احلٚمٌل رمحف الِل ذم ذيمر ُمٗم٤مؾمد صالة  ويذيمُر اًمِّمٞمُخ 

ُمٜمٝم٤م أّن اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم وَُمـ سمٕمدهؿ ُمـ إئٛم٦م اعمجتٝمديـ مل  اًمّرهم٤مئ٥م:

ٚمػ. ًّ ضمٕمؾ   2يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ ه٤مشم٤من اًمّّمالشم٤من ومٚمق يم٤مٟمت٤م ُمنموقمتلم عم٤م وم٤مشمت٤م قمـ اًم

 اه٦م.قمدَم اًمٜمّ٘مؾ قمـ اًمًٚمػ وقمدَم إشمٞم٤مهنؿ ًمٗمٕمؾ ُّم٤م دًمٞمال قمغم اًمٙمر

قمدم وىمقع " ىم٤مل اًمِّمٞمخ اًمٕمالُّم٦ُم أمحد سمـ حمٛمد اًمّروُمل احلٜمٗمل رمحف الِل:

ّٓ ًمٕمدم احل٤مضم٦م إًمٞمف أو ًمقضمقد ُم٤مٟمع ُّمٜمف أو ًمٕمدم  اًمٗمٕمؾ ذم اًمّّمدر إّول ًمٞمس إ

وإّوٓن ُمٜمتٗمٞم٤من ذم  3اًمتٜمٌٞمف ًمف أو ًمٚمّتٙم٤مؾمؾ قمٜمف أو ًمٙمراه٦م وقمدم ُمنموقمّٞم٦م

٤مضم٦م إمم اًمت٘مّرب إمم الِل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمدات اًمٌدٟمّٞم٦م اعمحْم٦م ّٕن احل

ٓشمٜم٘مٓمع. وسمٕمد فمٝمقر اإلؾمالم وهمٚم٦ٌم أهٚمف مل يٙمـ ُمٜمٝم٤م ُم٤مٟمع.ويمذا قمدم اًمتٜمٌّف 

ـّ سم٤مًمٜمٌّل صغّم الِل قمٚمٞمف   هل٤م أو اًمّتٙم٤مؾمؾ قمٜمٝم٤م ُمٜمتػ أيْم٤م، إذ ٓ جيقز أن ئم

                                                          

 .278ص7،ج11، ؾمقرة إطم٘م٤مف، رىمؿ آي٦م:شمٗمًػم اسمـ يمثػم ت ؾمالُم٦م 1

 .433اًمّرهم٤مئ٥م،صطمٚمٌل يمٌػم ذح ُُمٜمٞم٦م اعمّمكّم، ُمٌح٨م صالة  2

.والِل اقمٚمؿ "أو ًمٚمٙمراه٦م وقمدم اعمنموقمّٞم٦م "هٙمذا ذم اًمٙمت٤مب وًمٕمّؾ اًمّّمقاب أن ي٘م٤مل  3

 سم٤مًمّّمقاب.
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ّٓ يمقهن٤م سمدقم٦م ُمٙمروه٦م همػم ُمنموقم٦م.  1"وؾمّٚمؿ ومجٞمع أصح٤مسمف ومٚمؿ يٌَؼ إ

ٟمٕمؿ : ُم٤م شمريمف " قل اًمِّمٞمُخ اًمٕمالُّم٦م حمٛمد سَمِخٞم٧م اعمٓمٞمٕمل اعمٍمي رمحف الِل:وي٘م

صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ُمع وضمقد اعم٘متيض ًمٗمٕمٚمف يم٤من شمريمف ؾُمٜم٦ّم وومٕمٚمف سمدقم٦م 

ُمذُمقُم٦م ذقم٤م وًمذًمؽ يمره أصح٤مسمف إؾمتالم اًمّريمٜملم اًمِّم٤مُمٞملم ويمرهقا اًمّّمالة 

ٕمل سملم اًمّّمٗم٤م واعمروة ًمؽمك اًمٜمٌّل  ًّ  قم٘م٥م اًم

 2غّم الِل وؾمّٚمؿ ًمذًمؽ ُمع وضمقد اعم٘متيض ًمٚمٗمٕمؾ.ص

هذه ٟمٌذة يًػمة ُمـ قم٤ٌمرات أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف، ومٙمّٚمٝمؿ ُي٘مّررون أّن اًمؽمَك 

اعم٘مّمقد سم٤معمٕمٜمك اعمزسمقرة دًمٞمؾ قمغم يمراه٦م اعمؽموك ويًتدًّمقن هبذا إصِؾ ذم 

ـْ هده٤م أّن هذا إصؾ ًمٞمس ضمديدا وٓ  سمحقصمٝمؿ وىمْم٤مي٤مهؿ. واًمٖمرض ُِم

 ذم اًمّديـ يمام ئمٜمّف سمٕمُض اًمٗمْمالء ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ. شمْمٞمٞم٘م٤م

 أدّلة الؼائؾني بعدم حّجقة الّسك واألجوبة عـفا

جمّردا  –وىمد ذه٥َم سمٕمُض اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ إمم أّن اًمؽّمَك ًمٞمس سمحّج٦م ُمٓمٚم٘م٤م 

ٙمقا سمف صمالصم٦م أُمقر: –يم٤من أو ُم٘مّمقدا  ًّ  ومُجٚم٦م ُم٤م مت

ًمٗمٕمؾ، وأُّم٤م اًمؽّمك ومٖمػُمّه٤م، وم٢مذا ملْ يٌَؼ طمّج٦م : إّن احلّج٦م ُم٘مّمقر ذم اًم٘مقل وا1

 ٓ يدلُّ قمغم احلٙمؿ أصال. ٟمٕمؿ إّٟمام يدّل قمغم ضمقاز شمرك اعمؽموك ٓ همػُم.

                                                          

 .151جم٤مًمس إسمرار، اعمجٚمس اًمّث٤مُمـ قمنم، ص 1

 .17أطمًـ اًمٙمالم ومٞمام يتٕمّٚمؼ سم٤مًمًٜم٦ّم واًمٌدقم٦م ُمـ إطمٙم٤مم،ص 2
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وهق حيتٛمؾ  -يمام ؾمٌؼ ذيمُره أّول اًمٌح٨م  –ٚمؽّمك أؾم٤ٌمب وقِمٚمؾ قمديدة ًمِ :2

 أٟمقاقم٤م ُّمـ اًمقضمقه ومٙمٞمػ دم٥م ُمت٤مسمٕمتف ذم ُمثؾ هذا إُمر اعمحتٛمؾ؟

 َع ُم٤م ُيًتدّل سمف قمغم طمّجٞم٦م اًمؽّمك يرضمع إمم و٤مسمٓم٦م أظمرى : إّن مجٞم3

ٙمقت ذم ُمقوع اًمٌٞم٤من سمٞم٤من "ذيمره٤م آُصقًمّٞمقن ب  ًّ وُمٌٜمّل قمٚمٞمٝم٤م، ومال  "اًم

ـّ ومٞمٝم٤م أهّن٤م صمٌت٧ْم  يث٧ٌم سم٤مًمؽّمك طمٙمٌؿ ُمـ أطمٙم٤مم اًمنّمع. أُّم٤م إطمٙم٤مم اًمتل ُئم

ّن اًمؽّمك ًمٞمس سمحّج٦م سم٘م٤مقمدة اًمؽّمك ومٝمق اؿمت٤ٌمه اؿمتٌف قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمف، واحلّؼ أ

 أصال.

 الّسجقح وادـاقشة 

ـِ  واجلقاُب  إّول سم٠مّن اًمؽّمَك اعم٘مّمقَد همػُم ظم٤مرج قمـ اًمٗمٕمؾ، ومؽمُك اًمٗمٕمؾ  قم

وهق داظمؾ ذم مجٚم٦م  "اًمٙمّػ "ُمع وضمقد اعم٘متيض واٟمتٗم٤مء اعمقاٟمع داظمؾ ذم ُمٕمٜمل 

 إومٕم٤مل أو ُمٚمحؼ هب٤م.

ٞملم حمّؾ اًمٜمّزاع وقمدم إُمٕم٤من اًمٜمّٔمر وأُّم٤م اًمّدًمٞمؾ اًمّث٤مين ومام ٟمِم٠م إّٓ ُمـ قمدم شمٕم 

ومٞمف، وم٤مًمؽّمك اعمجّرد ٓ يٙمقن دآّ قمغم اعمٜمع قمٜمد أطمد ُّمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وًمٞمس 

اًمٜمّزاع ومٞمف، أُّم٤م اًمٜمّزاع ومٗمل اًمؽّمِك اعم٘مّمقِد قمغم ُم٤م ؾمٌؼ شمٕمريُٗمف وهق وإن يم٤من 

ـّ اجلٛم ٌّف ًمف واًمٙمراه٦ِم ًمٙم ٞمَع حيتٛمؾ اًمقضمقَه اًمٕمديدَة ُمـ اًمّتٙم٤مؾمؾ وقمدِم اًمتٜم

 ُُمٜمتػ ذم طمّؼ اًمّّمدر إّوِل يمام طُمّرر آٟمٗم٤م.

وُيٛمٙمـ أن ّي٘م٤مل ًمزي٤مدة شمقوٞمح اعم٘م٤مم أّن قمدَم وضمقد اًمّدًمٞمؾ قمغم احلٙمؿ 

ٜم٤مَط احلٙمُؿ قمغم اًمؼماءة إصٚمٞم٦م.وم٤معمؽموك ذم سم٤مب  اخل٤مّص ُيقضم٥م أن يُّ

 –قمغم ىمقل ُمـ ي٘مقُل سمف  –اعمٕم٤مُمالت ُيرضمع إمم ُم٤م هق إصؾ ومٞمف ُمـ اإلسم٤مطم٦م 

ًمٕم٤ٌمدات اعمؽمويم٦م ُيًتٗم٤مد طمٙمٛمٝم٤م ِِم٤ّم هق إصُؾ ومٞمٝم٤م.وىمد اشمٗم٘مقا قمغم أّن وا
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إصَؾ ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمّتقىمٞمػ، ومٛمٝمام مل يدلَّ دًمٞمؾ ذقمّل قمغم يمقٟمف قم٤ٌمدة وىمرسم٦م 

ٌُُّد سمف يٙمقن شمنميٕم٤م ُمـ شمِٚم٘م٤مء ٟمٗمًف وهق ٓ ري٥َم ذم يمقٟمف سمدقم٦م.  إمم الِل وم٤مًمتٕم

٤م ٓ ُيّم٤مِدومف اًمّدًمٞمؾ، وقمغم ؾمٌٞمؾ شمًٚمٞمٛمف ُيٛمٙمـ اًمّث٤مًم٨م ومٝمق أيْم٤م ِِمّ  وأُم٤م إُمرُ 

ـَ يمٚمَّف ِدىّمف  أن ّي٘م٤مل  ٓ شمداومع سملم اًمْم٤مسمٓمتلم سمؾ ي١مّيد إطمداّه٤م إظمرى وم٢من اًمّدي

وضمّٚمف يم٤من سمح٤مضم٦م ُم٤مؾّم٦م إمم اًمٌٞم٤من ويم٤من ُمـ أقم٤مفمؿ ُم٘م٤مصد سمٕم٨م اًمٜمٌّل إُملم 

سمف إمم ؾَّ ُم٤م ٟمت٘مّرب أن ُيٌلّم ًمٜم٤م ُاُمقَر ِديٜمٜم٤م ويم -قمٚمٞمف اًمّمٚمقات واًمتًٚمٞمامت  -

ُٝمْؿ } :رسّمٜم٤م يمام ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم َل إًَِمٞمِْٝمْؿ َوًَمَٕمٚمَّ َ ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم٤م ُٟمزِّ ٌَلمِّ يْمَر ًمُِت َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًمذِّ

ُروَن   [44]اًمٜمحؾ :   {َيَتَٗمٙمَّ

 ويم٤من اًمٜمٌّل صغّم الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىمد أّدى هذه إُم٤مٟم٦م سم٠مطمًـ

ّٟمف صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ُم٤م ظم٤مَن اًمّرؾم٤مًم٦َم ىمّط سمْؾ ىمد وم٤مَز وضمف ِمٙمـ وأشم٘مٜمف. وم٢م 

ومٞمف ومالطًم٤م يم٤مُماًل سمِمٝم٤مدة أصح٤مسمف اًمٙمرام اًّمذيـ ؿمٝمدوا سمف طمّج٦َم اًمقداع. وىمد 

أظمؼم اًمّّم٤مدق إُملم صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أّٟمف سملّم ًمٜم٤م مجٞمَع ُم٤م ُيت٘مّرب سمف إمم الِل 

 شمٕم٤ممم.

 صغم الِل قمٚمٞمف -ىم٤مل: ًم٘مد شمريمٜم٤م رؾمقُل الِل  قمـ أيب ذرّ  روى اهلٞمثٛمل رمحف الِل: 

وُم٤م حيرك ـم٤مئر ضمٜم٤مطمٞمف ذم اًمًامء إٓ ذيمرٟم٤م ُمٜمف قمٚمام، رواه  -وؾمٚمؿ 

 صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ُم٤م سم٘مل رء ي٘مرب  –أمحد،واًمٓمؼماين وزاد: وم٘م٤مل اًمٜمٌل 
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 1ُمـ اجلٜم٦م وي٤ٌمقمد ُمـ اًمٜم٤مر إٓ وىمد سملم ًمٙمؿ. 

دا ذم اًمّّمدر إول أو ؾمٙم٧م قمٜمف ومٝمذا يدّل قمغم أن ُم٤م شُمرك شمريم٤م ُم٘مّمق

اًمِم٤مرع ٓ يٙمقن قم٤ٌمدة. وَُمـ ومٕمٚمف قمغم ىمّمد اًمُ٘مرسم٦م يٙمقن ُمٌتدقم٤م وزائدا ذم 

ديـ الِل شمٕم٤ممم ُم٤ممل يٙمـ ُمٜمف. وقمغم هذا وم٘مد اشّمْمح ُِمٜمف أّن و٤مسمٓم٦م يمقن 

ٙمقت ذم ُمقوع اًمٌٞم٤من سمٞم٤من" ًّ  ٓ ُيداومع و٤مسمٓم٦َم اًمؽّمك سمْؾ ُيِمّٞمده٤م وُي١مّيده٤م. "اًم

 ّجقة الّسك وجوابه إصؽال عذ ح

وسمذًمؽ يٜمحّؾ ُم٤م اؾمتِمٙمٚمف سمٕمض اًمٜم٤ّمس أّن اًمٜمٌّل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ويمذا 

ٚمػ مل يًتٓمٞمٕمقا أن يٗمٕمٚمقا مجٞمَع اخلػمات  ًّ اًمّّمح٤مسم٦م وَُمـ سمٕمَدهؿ ُمـ اًم

ّٓ ُمـ اًمٌنم، ومٙمٞمػ يًتدّل قمغم شمريمٝمؿ أُمرا ُّم٤م  واًمُ٘مرسم٤مت عم٤ِم أهّنؿ مل يٙمقٟمقا إ

 قمغم يمراهتف وسمدقمّٞمتف؟

   وضمُف اجلقاب أّن اًمٙمالَم ذم ٟمّم٥م قم٤ٌمدة وشم٘مّرب إمم الِل ٓ ذم

اؾمتٞمٕم٤مب اخلػمات اًمّث٤مسمت٦م وٓ ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مرسم٤مت اًمنّمقمٞم٦م، وهذا اإلؿمٙم٤مُل ٓ 

ُيٖمٜمل ؿمٞمئ٤م وم٢مّٟمف ًمق ؾمّٚمؿ أهّنْؿ ملْ يًتققمٌقا مجٞمَع اخلػمات واًمُ٘مرسم٤مت ٓ يٚمزُم ُمٜمف 

ٜمك اعمزسمقر، سمْؾ سمام أّن إصَؾ ذم اًمٕم٤ٌمدات أْن ُي٘م٤مَل سمجقاز اًمتٕمٌّد سم٤معمؽموك سم٤معمٕم

 مل يدّل دًمٞمؾ ذقمّل قمٚمٞمف. ٤ماًمّتقىمٞمػ ٓ جيقز اًمتٕمٌُّد سمٌمء ُمّ 

                                                          

،سم٤مب ومٞمام أويت ُمـ اًمٕمٚمؿ صغم الِل جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ، يمت٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌّقة 1

 .263ص 8ج13971قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، رىمؿ احلدي٨م:
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ٝمؿ ذم ُاُمقر اخلػم  ًَ ـْ ىمرَأ طمٞم٤مهَتؿ و رأى شمٜم٤موم قمغم أّٟمف ٓ خيتٚمػ إصمٜم٤من ِِمّ

واًمٗمْمؾ وطِمرَصٝمؿ قمغم إطمراز اعمثقسم٤مت واحلٔمقِظ أظمروّي٦م: وٕضمٚمف 

اعمنموقم٦م مجٚم٦م،ومل يٌؼ ًمٜم٤م اًمتجِّمؿ ذم درك سمجٛمٞمع اًمٕم٤ٌمدات  إؾمتققمٌقا اًمتٕمٌّدَ 

سمـ ُمًٕمقد ريض الِل اًمٕم٤ٌمدات اعمحدصم٦م، وذم ذًمؽ ي٘مقل وم٘مٞمف آُُّم٦م قمٌد الِل 

 1ىم٤مل: اشمٌٕمقا وٓ شمٌتدقمقا وم٘مد يمٗمٞمتؿ ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م. شمٕم٤ممم قمٜمف:

 اشم٘مقا " وهذا ص٤مطم٥م أهار اًمّرؾمقل طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض الِل قمٜمف ي٘مقل:

اًم٘مراء، وظمذوا ـمريؼ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ، ومقالِل ًمئـ اؾمت٘مٛمتؿ ًم٘مد ؾمٌ٘متؿ  الِل ُمٕمنَم 

 2"والٓ سمٕمٞمدا، أو ىم٤مل: ُمٌٞمٜم٤م  شمريمتٛمقه ؿمامٓ ويٛمٞمٜم٤م وٚمٚمتؿ ْـ ؾمٌ٘م٤م سمٕمٞمدا، وًمئِ 

ظمػم اًمديـ " وروى اعمروزيُّ قمـ قمٌد الِل سمـ قمٛمَر ريض الِل قمٜمف أّٟمف يم٤من ي٘مقل:

إُمقر حمدصم٤مهت٤م اشمٌٕمقا وٓ شمٌتدقمقا وم٢مٟمٙمؿ ديـ حمٛمد صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذ 

خت٤مًمٗمقٟم٤م وم٘مد  ًمـ شمْمٚمقا ُم٤م اشمٌٕمتؿ إصمر.إن شمتٌٕمقٟم٤م وم٘مد ؾمٌ٘مٜم٤ميمؿ ؾمٌ٘م٤م سمٕمٞمدا وإن

٤ٌّمس 3".وٚمٚمتؿ والٓ يمٌػما وروى أيْم٤م قمـ طِمؼم إُُّم٦م وُمٗمّنه٤م قمٌد الِل سمـ قم

٤ميمؿ وإيّ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م واشم٤ٌمع إُمراء وإصمر،  ريض الِل قمٜمٝمام: أّٟمف ىم٤مل:

 4ع.واًمتٌدّ 

                                                          

 .28 ،ص:78،رىمؿاًمًٜم٦م ًمٚمٛمروزي  1

 .31،ص: 86اًمًٜم٦م ًمٚمٛمروزي ،رىمؿ 2

 .29،ص:81اًمًٜم٦م ًمٚمٛمروزي ،رىمؿ 3

 .29،ص:83اًمًٜم٦م ًمٚمٛمروزي ،رىمؿ 4
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ومٝمذه ٟمّمقص شمِمٝمُد ساظم٤م سم٠مّٟمف ىمد سُملّم ًمٜم٤م يمؾُّ أُمر ُمـ ُاُمقر ديٜمٜم٤م وقُمّٚمٛمٜم٤م 

ٜم٤م وؾم٤مئَر ُم٤م ٟمت٘مّرب سمف إًمٞمف. وهذا دًمٞمؾ واوح قمغم أّن ُم٤م شُمرك  مجٞمَع ُم٤م ٟمتٕمٌّد سمف رسمَّ

 شمريم٤م ُم٘مّمقدا ُم١مسمدا ذم اًمّّمدر إّول ٓيٙمقُن ديٜم٤م وقم٤ٌمدة.

ضمٜمس اعمثقسم٤مت ويمّٚمٞم٤مت اًم٘مرسم٤مت واخلػمات وٓ ي٘مقل وٓ خيٗمك أّن اًمٙمالَم ذم 

 ىمد طم٤مسوا وأطم٤مـمقا سمٙمّؾ ضمزئٞم٦م ضمزئٞم٦م.يمٞمػ  أطمد أهّنؿ

 هب٤م. وإّن اجلزئٞم٤مت واًمقاىمٕم٤مت حَتدث ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م وحم٤مٌل أْن حُيٞمط اإلٟم٤ًمنُ 

وِِم٤ّم ي١مّيد وٕمَػ ٟم٦ًٌِم هذا آؿمت٤ٌمه إمم اًم٘م٤مئٚملم واعمحتّجلم سم٤مًمؽّمك اعم٘مّمقد 

ٙمق ًّ ٙمقت ُمٕمٜم٤مه قمدُم اًمٌٞم٤من أّن اًم ًّ ّٓ ُمـ ىمٌٞمؾ اًمؽّمك، وم٤مًم َت ٟمٗمًف ًمٞمس إ

 وٓخيتٚمػ ُمٜمف ُمٕمٜمك اًمؽّمك أيْم٤م يمام ٓخيٗمك قمغم اعمت٠مُمِّؾ.
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 أحؽام البدعة وادبتدعة

أو   ٓ يٙمقن إّٓ ُمٙمروه٤م -اًّمذي ؾمٌؼ ذيمره  - ٛمٕمٜم٤مه٤م اًمنّمقمّل إّن اًمٌدقم٦َم سمِ 

طمراُم٤م، أُّم٤م سم٤معمٕمٜمك اًمّٚمٖمقي اًّمذي قمّرومٝم٤م سمف اإلُم٤مم قمّز اًمّديـ رمحف الِل وضُمّؾ ُمـ 

واًمٙمراه٦م  سم٤مطم٦مأشمك سمٕمده، ومتٕمؽميف إطمٙم٤مم اخلٛم٦ًم ُمـ اًمقضمقب واًمٜمّدب واإل

وقمغم إّول ومٙمّؾ اًمٌدع شمِمٛمٚمٝم٤م وصػ اًمّْمالًم٦م واعمٕمّمٞم٦م ًمٕمٛمقم واًمّتحريؿ.

الم  ًّ ّٓ أهّن٤م شمتٗم٤موت درضم٤مهت٤م ذم  "يمّؾ سمدقم٦م والًم٦م"ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم إ

اًمذّم واحلرُم٦م واًمّْمالًم٦م يمٖمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤ميص وأصم٤مم، وشمٗم٤موُت درضم٤مهت٤م ذم اًمذّم 

ظمالل سم٤مًمّديـ وأطمٙم٤مُمف، وم٤مٓسمتداع ذم سم٥ًٌم شمٗم٤موِت ُم٤م ٟمِم٠م ُمٜمٝم٤م ُمـ اإل

اًمّيوري٤مت أؿمّد وأظم٨ٌم ُمـ آسمتداع ذم احل٤مضمٞم٤مت وهق أىمٌح ُمٜمف ذم 

٤مدس ُمـ اًمتحًٞمٜمٞم٤مت. ًّ  . "آقمتّم٤مم" راضمع ًمتٗمّمٞمٚمف اًم٤ٌمب اًم

ٚمٝم٤م  إّن يمراه٦َم اًمّتٜمزيف ٓ يدظمُؾ ذم آسمتداع أصال، ّٕن ُمٗمٝمقَم اًمٌدقم٦م وُمتٕم٘مَّ

ي٤مدُة ذم اًمديـ أو اًمٜمّ٘مّم٤من ُمٜمف سمِدوِن ؾمٚمٓم٤من اًمنّمع ي٠مسمك قمٜمٝم٤م، وم٤مًمٌدقم٦م هل اًمزّ 

وذا ٓ يٙمقن ُمٙمروه٤م سمٙمراه٦م اًمّتٜمزيف:ٕهّن٤م ُمـ أىم٤ًمم اعم٤ٌمح اًّمذي ٓ ُمٕمّمٞم٦م ومٞمف 

 واًمٌدقم٦م والل وُمٕمّمٞم٦م سمٙمّؾ طم٤مل.

 هل من البدع ما هو صغرة ؟

إّن اعمتخّّمّملم ذم ُمقوقع اًمٌدقم٦م واًم٤ٌمطمثلم ومٞمٝم٤م ىمد أضم٤مسمقا قمـ هذا  

قال  ًّ سمٙمّؾ ـمقل وشمٗمّمٞمؾ، ًمٙمـ ُِمـ اعمٝمّؿ أّن اعمًئٚم٦م ٓ شمتٕمّٚمؼ سمف يمٌػُم وم٤مئدة اًم

سم٤مًمٜمّٔمر إًمٞمٜم٤م قمغم اًمّرهمؿ ُمـ اظمتالف يمثػم سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شم٘مًٞمؿ اعمٕمّمٞم٦م إمم 

صُمّؿ ذم شمٕمريٗمٝمام و ذم و٤مسمٓم٦م متٞمٞمز  –اًمّمٖمػمة واًمٙمٌػمة  –هذيـ اًم٘مًٛملم 
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أّٟمف يٙمٗمل ًمٜم٤م ذم هذا اًم٤ٌمِب أّن  وفمٜمّل إطمداّه٤م قمـ أظمرى صُمّؿ ذم قمدد اًمٙم٤ٌمئر.

اًمٌدقم٦َم ُمٕمّمٞم٦م ُمـ اعمٕم٤ميص شمزداد ىمٌح٤م وؿِمّدة ُمـ اعمٕم٤ميص إظمرى سمجٝم٦م أهّن٤م 

ـ شمٚم٘م٤مء اًمٜمّٗمس وزي٤مدة ذم اًمّديـ اًمٙم٤مُمؾ أو ٟم٘مّم٤من ُمٜمف، وهل يُمّٚمٝم٤م شمنميع ُمِ 

ُمٕمّمٞم٦م ووالل وًمذا جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن جيتٜمٌقه٤م يُمّؾ آضمتٜم٤مب وقمغم ُمـ 

ُّمٜمٝم٤م أن يرضمَع وي٘مٚمع قمٜمٝم٤م ويتقَب إمم الِل شمقسم٦م ٟمّمقطم٤م وٓيٕمقد وىمع ذم ضمٜمس 

 إمم ُمثٚمٝم٤م.

 حمِؿل كصوص ذّم البِدع

إّن ُم٤مهّٞم٦م اًمٌدقم٦ِم وآسمتداع ذم اًمّديـ ي٘متيض اًمذمَّ واعمٜمَع. يمام أّن اًمّزي٤مدَة ذم 

اًم٘م٤مٟمقن واًمتنّميع أواًمٜمّ٘مّم٤مَن ُمٜمف ُِمـ اجلرائؿ اًّمتل ٓ شمًٛمح هب٤م أّي٦م دوًم٦م ُمـ 

ل اًمُٕم٘مالء سمؾ ُيٕمدُّ ذًمؽ ُمـ إه٤مٟم٦م اهلٞمئ٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م وآؾمتٝمزاء سم٤مًمّدوًم٦م وٓ ُدو

ـِ ارشمٙم٥م هذه اجلريٛم٦َم، وم٢مذا يم٤من هذا اإلٟم٤ًمن ذي  خيٗمك قمغم أطمد قم٘مقسم٦ُم َُم

اًمٗمٝمؿ اًمٜم٤ّمىمص واًمٕم٘مؾ اًم٘م٤مس اعمحت٤مج إمم أُمث٤مًمف ذم اًمّت٘مٜملم واًمّتٜمٗمٞمذ سمؾ ذم 

٥ًم إًمٞمف اًم٘مّمقَر ذم ُم٤م ىمٜمّٜمف هق، ومام ُم٤مهيٛمف وي٘مّمده، ٓ َيتحّٛمُؾ ضمريٛم٦َم ُمـ ٟمَ 

امء  ًّ سم٤مًمؽ سم٤معمٚمؽ اًمدّي٤من قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِّمٝم٤مدة اًّمذي هق يدسّمر إُمر ذم اًم

ٛمقات  ًّ وإرض وطمٞمدا ومريدا واًّمذي ٓ يٕمزُب قمـ إطم٤مـم٦م قمٚمٛمف رء ٓ ذم اًم

ٌع وٓ ذم إرولم وٓ ذم ىمٕمر اًمٌح٤مر وُذرى اجل٤ٌمل. وًمِذا َذّم رؾمقُل الِل  ًّ اًم

 الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ اًمٌدقم٦م وآسمتداع أيمثر ُمـ أي ُمٕمّمٞم٦م أظمرى، ومٜمٗمُس اًمذّم صغّم 

واًمّْمالًم٦م واًمٕمّمٞم٤من شمِمٛمؾ يمّؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٌدقم٦م اًمنّمقمٞم٦م إّٓ أّٟمف يمكّم 

ؽ يتٗم٤موت أومراده ذم اًمِمدة واًمزي٤مدة.  ُُمِمٙمِّ
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ع ُمـ وقمغم هذا وم٠ميمثُر ٟمّمقص اًمذّم حمِٛمٚمٝم٤م اًمٌدُع اعمتٕمٚمِّ٘م٦م سم٤مًمٕم٘م٤مئد وهذا اًمٜمّق

اًمٌدقم٦م أؿمٜمع وأىمٌح ُمـ يمّؾ سمدقم٦م أظمرى، إذ اًمٕم٘مٞمدة هل أؾم٤مس اًمّديـ 

٘مؿ ذم آقمت٘م٤مد يٗمًد ٕضمٚمف يمؾُّ ُم٤م يّمدر قمٜمف. ًّ  واعمذه٥م وإذا دظمَؾ اًم

 "ادبتدع"مصداق لػظ 

سم٤مإلـمالق إّوزم هق اًّمذي  "اعمٌتدع"ىمد ذيمر يمثػم ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أّن ًمٗمظ      

اإلؾمالم اسمـ دىمٞمِؼ  ي٘مقل ؿمٞمُخ  اًمذّم اًمِّمديد. قِردُ وهق ُم يٌتدع ذم جم٤مل اًمٕم٘م٤مئد.

سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م: مل شمٙمـ ُم٤ًموي٦م  ٘م٦ماًمٕمٞمد رمحف الِل:إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم اًمٌدع اعمتٕمٚمّ 

 1ًمٚمٌدع اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مصقل اًمٕم٘م٤مئد.

ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اًمٙمٗمقي رمحف الِل: واعمٌتدع ذم اًمنمع: ُمـ ظم٤مًمػ أهؾ اًمًٜم٦م 

اًمدٟمٞم٤م اإله٤مٟم٦م سم٤مًمٚمٕمـ وهمػمه: وذم أظمرة قمغم اقمت٘م٤مدا، يم٤مًمِمٞمٕم٦م ىمٞمؾ: طمٙمٛمف ذم 

ُم٤م ذم اًمٙمالم طمٙمؿ اًمٗم٤مؾمؼ، وقمغم ُم٤م ذم اًمٗم٘مف طمٙمؿ سمٕمْمٝمؿ طمٙمؿ اًمٙم٤مومر، 

 2يمٛمٜمٙمر اًمرؤي٦م واعمًح قمغم اخلٗملم وهمػم ذًمؽ.

إُمر إذا  هق ًمٖم٦ًم ُمـ اسمتدع" قمغم اًمتٝم٤مٟمقي رمحف الِل:سمـ وي٘مقل اًم٘م٤ميض حمٛمد 

ٜمّ  ًّ  3"٦م اقمت٘م٤مدا يمذا ذم ضم٤مُمع اًمرُمقز.أطمدصمف. وذيٕم٦ًم: ُمـ ظم٤مًمػ أهؾ اًم

 اعمٌتدع: ُمـ ظم٤مًمػ ذم  أيْم٤م ومٝمق ي٘مقل: "دؾمتقر اًمٕمٚمامء"وذيمر ذًمؽ ص٤مطم٥م 

                                                          

 .211ص1،يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب اعمقاىمٞم٧م،جإطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم  1

 .244 ص:"سمدقم٦م"،ومّمؾ اًم٤ٌمء، اًمٙمٚمٞم٤مت 2

 .1431ص2،ج"ُمٌتدع"، اعم٤مدة يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم  3
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وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِّمٞمخ اًمٕماّلُم٦م قمٌد اًمٖمٜمل   1اًمٕم٘مٞمدة ـمريؼ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.

إّن سمدقم٦م آقمت٘م٤مد هل أظمٓمر أٟمقاع اًمٌدع،وهم٤مًم٥م إـمالىم٤مت اًمنّمع "اًمٜم٤مسمٚمز: 

ٌؼ إممذم ذّم اًمٌدقم٦م ُمٜمّم ًّ اًمّذهـ ُمـ إـمالق اؾمؿ  ٥ّم قمٚمٞمٝم٤م.وهل اعمت٤ٌمدرة ذم اًم

 . "وأهؾ إهقاء اًمٌدقم٦م ذقم٤م واعمٌتدع

 فتوى الّشقخ الػؼقه رصقد أمحد اجلـجوهي

رمحف الِل قمـ اعمًئٚم٦م  2وىمد ؾُمئؾ اًمِّمٞمُخ اًمٗم٘مٞمُف اًمٕمالُّم٦ُم رؿمٞمد أمحد اجلٜمجقهل

 ٟمٗمًٝم٤م، وُم٤مأضم٤مب سمف اًمِمٞمخ قمٜمٝم٤م وومٞمام يكم شمٕمريٌف:

                                                          

 .141 ص3،ج"ُمٌتدع "،حت٧م اعم٤مدةدؾمتقر اًمٕمٚمامء  1

اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمحدث رؿمٞمد أمحد سمـ  ٞمخ اًمٕمالُم٦م رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهلاًمِّم هق  2

الم قمٚمٞمٌـ قمكم أيمؼم سمـ اًم٘م٤ميض حمٛمد أؾمٚمؿ هداي٦م أمحد سمـ سمػم سمخش اسمـ همالم طمًـ سمـ هم

واًمٗمْمالء اعمدىم٘ملم، مل  إٟمّم٤مري احلٜمٗمل اًمراُمٌقري صمؿ اًمٙمٜمٙمقهل أطمد اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم

ذم  يٙمـ ُمثٚمف ذم زُم٤مٟمف ذم اًمّمدق واًمٕمٗم٤مف، واًمتقيمؾ واًمتٗم٘مف، واًمِمٝم٤مُم٦م، واإلىمدام

ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م  اعمخ٤مـمر، واًمّمالسم٦م ذم اًمديـ، واًمِمدة ذم اعمذه٥م. وًمد ًم٧ًم ظمٚمقن ُمـ

أرسمع وأرسمٕملم وُم٤مئتلم وأًمػ، سمٌٚمدة يمٜمٙمقه وىمرأ اًمرؾم٤مئؾ اًمٗم٤مرؾمٞم٦مقمغم طم٤مًمف حمٛمد شم٘مل، 

واعمختٍمات ذم اًمٜمحق واًمٍمف قمغم اعمقًمقي حمٛمد سمخش اًمراُمٌقري واظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ قمغم 

اًم٘م٤ميض أمحد اًمديـ اجلٝمٚمٛمل، اعمٗمتل صدر اًمديـ اًمدهٚمقي واًمِمٞمخ قمٌد اًمٖمٜمل، 

٤مهرة وٟمٕمٛم٦م فم٤مهرة ذم اًمت٘مقى، واشم٤ٌمع اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمزيٛم٦م وهمػمه٤مويم٤من آي٦م سم

وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمنميٕم٦م، ورومض اًمٌدع وحمدصم٤مت إُمقر وحم٤مرسمتٝم٤م سمٙمؾ ـمريؼ، واحلرص 

قمغم ٟمنم اًمًٜم٦م وإقمالءؿمٕم٤مئر اإلؾمالم، واًمّمدع سم٤محلؼ وسمٞم٤من احلٙمؿ اًمنمقمل وُمـ يم٤ٌمر 
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قال: إّن ُم٤م ورد ُمـ ذّم اعمٌتدع ذم إطم٤مدي٨م ُمـ أّٟمف ٓ ُي٘مٌؾ ُمٜمف سف ا ًّ ًم

وٓ قمدل وٓ صقم وٓ طم٩ّم وٓ قمٛمرة وٓ ضمٝم٤مد وهمػمه ومام اعمراُد هبذه 

اًمٌدقم٤مت؟ ويمذا ورَد ذم سمٕمْمٝم٤م أّن ُمـ أطم٥ّم اعمٌتدَع أو٤مقمف الِل وأظمرج ُمـ 

خلٚمٞم٘م٦م وذم سمٕمْمٝم٤م أهّنؿ ىمٚمٌف ٟمقَر اإليامن، وذم سمٕمْمٝم٤م أن أصح٤مَب اًمٌدع ذُّ ا

ٝم٤م؟  ه٤م وُم٤م أظمٗمُّ  يماِلب أهؾ اًمٜم٤ّمر، ومام اعمراُد ُِمـ هذه اًمٌدقم٤مت، ُم٤م أؿمدُّ

اجلقاب: ُم٤م ورد ومٞمف ُمثُؾ هذا اًمذّم اًمِّمديد هق اًمٌدقم٦ُم ذم اًمٕم٘م٤مئد يمٌِدع 

اًمّرواومض واخلقارج، أُّم٤م ُم٤م ؾمقاه ُمـ اًمٌدقم٦م ذم إقمامل ومجٕمٚمف ذم سمٕمض 

ـّ احلؼَّ أّن  ُمـ "جم٤مًمس إسمرار"اًمٙمت٥م ك اًمٙم٤ٌمئر سم٠من ّٓ صٖمػمَة ذم اًمٌِدع وًمٙم

 –اًّمتل شمٜمت٩م ُمٜمٝم٤م   –)ُمٕمّمٞم٦م( اًمٌدقم٦م شمٙمقن صٖمػمة ويمٌػمة قمغم طم٥ًم اعمٗمًدة 

 واًمّتِمٙمٞمُؽ يُقضمد هٜم٤م،

                                                                                                                     

ِمٞمخ حمٛمقد طمًـ اًمديقسمٜمدي واًمِمٞمخ قمٌد ظمٚمٗم٤مئف اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ أمحد اًمًٝم٤مرٟمٗمقري واًم

اًمرئل سمقري واًمِمٞمخ طمًلم أمحد اًمٗمٞمض آسم٤مدي، وُمـ أؿمٝمر شمالُمٞمذه اًمِمٞمخ حمٛمد  اًمرطمٞمؿ

 واًمِمٞمخ ُم٤مضمد قمكم اعم٤مٟمقي واًمِمٞمخ طمًلم قمكم أًمقاين وآظمرون. حيٞمك اًمٙم٤مٟمدهٚمقي

داي٦م ًمف ُمّمٜمٗم٤مت خمتٍمة ىمٚمٞمٚم٦م، ُمٜمٝم٤م شمّمٗمٞم٦م اًم٘مٚمقب، وإُمداد اًمًٚمقك وهداي٦م اًمِمٞمٕم٦م، وه

اعمٕمتدي، وؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد، وسمٕمض رؾم٤مئؾ ذم اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦مواًمرد قمغم اًمٌدع، وىمد مجع 

سمٕمض أصح٤مسمف رؾم٤مئٚمف ذم جمٛمققم٦م، ومجٕم٧م ومت٤مواه ذم صمالصم٦م جمٚمدات. يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف يقم 

 وأًمػ. اجلٛمٕم٦م سمٕمد إذان ًمثامن ظمٚمقن ُمـ مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ وصمالصمامئ٦م

 "شمذيمرة اًمرؿمٞمد"وًمإلـّمالع قمغم طمٞم٤مشمف وضمٝمقده راضمْع . 1231ص8،جٟمزه٦م اخلقاـمر

 ًمٚمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م قم٤مؿمؼ اهلل رمحف الِل.
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 1"ٓزم. وم٤مٓضمتٜم٤مب قمـ مجٞمع اًمٌدع طمتؿ

 كقػّقة الّتعامل مع ادبتدع وحمِؿل الـّصوص الواردة يف ذلك

ٚمػ اًمّّم٤مًمح أّن اًمّتٕم٤مُمَؾ  ورد ذم سمٕمض اًمّرواي٤مت ًّ احلديثٞم٦ّم ويمثػم ُّمـ أىمقال اًم

ُمٕمف يٜمٌٖمل أن يٙمقن ذم هم٤مي٦م ُّمـ اًمِّمدة واًمٜمّٙمرة وأّن اعمٌتِدَع ٓ َيًتحّؼ اًمّتٕمٔمٞمَؿ 

روى اسمـ ُم٤مضم٦م سمًٜمده: قمـ طمذيٗم٦م، ىم٤مل:  ٦َم واعمّم٤مطم٦ٌَم واعمج٤مًم٦ًَم رأؾم٤م.واعمحٌّ 

 ًمّم٤مطم٥م سمدقم٦م صقُم٤م، وٓ ىم٤مل رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ٓ ي٘مٌؾ الِل

صالة، وٓ صدىم٦م، وٓ طمج٤م، وٓ قمٛمرة، وٓ ضمٝم٤مدا، وٓ سوم٤م، وٓ قمدٓ، 

 2خيرج ُمـ اإلؾمالم يمام خترج اًمِمٕمرة ُمـ اًمٕمجلم.

ويمذا روى قمـ قمٌد الِل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 3أسمك الِل أن ي٘مٌؾ قمٛمؾ ص٤مطم٥م سمدقم٦م طمتك يدع سمدقمتف.

ختٞم٤مين أّٟمف يم٤من ي٘مقل: ُم٤م ازداد وظمّرج اًم ًّ ٕماّلُم٦ماسمـ وّو٤مح قمـ أّيقب اًم

 وذيمر هق قمـ أيب 4ص٤مطم٥م سمدقم٦م اضمتٝم٤مدا إٓ ازداد ُمـ الِل سمٕمدا.

الم: ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م سمٙمر سمـ قمٌد الِل اعمزين أن اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ًّ قمٌد اًم

 1طمٚم٧م ؿمٗم٤مقمتل ُٕمتل إٓ ص٤مطم٥م سمدقم٦م. ىم٤مل:

                                                          

 .146ومت٤موي رؿمٞمديف، يمت٤مب اًمٌدقم٦م،ص  1

 .19ص1ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،سم٤مب اضمتٜم٤مب اًمٌدع واجلدل،ج 2

 ٟمٗمس اعمرضمع. 3

 .62ص1اًمٌدع ٓسمـ وو٤مح ،سم٤مب يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م،ج 4
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ُمـ ضم٤مًمس ص٤مطم٥م سمدقم٦م مل يًٚمؿ ُمـ  أّٟمف ىم٤مل: وقمـ اإلُم٤مم ؾُمٗمٞم٤من اًمثّقري

إطمدى صمالث: إُم٤م أن يٙمقن ومتٜم٦م ًمٖمػمه، وإُم٤م أن ي٘مع ذم ىمٚمٌف رء ومٞمزّل سمف 

ومٞمدظمٚمف الِل اًمٜم٤مر، وإُم٤م أن ي٘مقل: والِل ُم٤م أسم٤مزم ُم٤م شمٙمٚمٛمقا، وإين واصمؼ سمٜمٗمز، 

 2"ومٛمـ أُمـ الِل قمغم ديٜمف ـمروم٦َم قملم ؾمٚمٌف إي٤مه

قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف قمـ قمروة   وظمّرج سمًٜمده:      

و ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد:  3وؾمٚمؿ: ُمـ وىمر ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٘مد أقم٤من قمغم هدم اإلؾمالم.

وٟم٘مؾ هق  4ُمـ ضمٚمس إمم ص٤مطم٥م سمدقم٦م ٟمزقم٧م ُمٜمف اًمٕمّمٛم٦م، َوُويمؾ إمم ٟمٗمًف.

رمحف الِل قمـ حيل سمـ أيب يمثػم ىم٤مل: إذا ًم٘مٞم٧م ص٤مطم٥م سمدقم٦م ذم ـمريؼ ومخذ ذم 

وزاقمل ىم٤مل: ٓ متٙمٜمقا ص٤مطم٥َم سمدقم٦م ُمـ ضمدل: ومٞمقرث وقمـ إ 5ـمريؼ آظمر.

 6ىمٚمقسَمٙمؿ ُمـ ومتٜمتف ارشمٞم٤مسم٤م.

ومٔم٤مهر هذه اًمٜمّّمقص أّن ص٤مطم٥َم اًمٌدقم٦م واعمٌتدَع ٓ َيًتِحّؼ هذه احل٘مقَق 

ومٞمج٥ُم  هجراٟمف وإه٤مٟمتف وطمرم صحٌُتف وجم٤مًمًتُف وحيُرم هق قمـ يمثػم ُمِّـ 

                                                                                                                     

 .77ص 2ٌدع،جاًمٌدع ٓسمـ وو٤مح ، سم٤مب إطمداث اًم 1

 2ج اًمٌدع ٓسمـ وو٤مح،اًمٜمٝمل قمـ اجلٚمقس ُمع أهؾ اًمٌدع وظمٚمٓمتٝمؿ واعمٌم ُمٕمٝمؿ، 2

 .95ص

 .97ٟمٗمس اعمرضمع،ص 3

 أيْم٤م. 4

 .98ٟمٗمس اعمرضمع،ص 5

 .116ٟمٗمس اعمرضمع،ص 6
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٧م إن طُم٘مقق اإلؾمالم واعمًٚمٛملم. ومال يًتح٥مُّ قمٞم٤مدشُمف و ٓ ُيردُّ ؾمالُمف وٓ ُيِمٛمَّ

 قمٓمس وٓ يتٌِّع أظمٞم٤مُر اًمٜم٤ّمس وىُمدوهتؿ ضمٜم٤مزشَمف وإمم همػم ذًمؽ.

وىمد ُيًتدّل سمٔم٤مهر هذه اًمٜمّّمقص قمغم وضمقب هذه إطمٙم٤مم وُيٗمتك سمحرُم٦م 

ـّ  اعمّم٤مطم٦ٌم واعمج٤مًم٦ًم ُمع اعمٌتدقم٦م وأداء طم٘مقىمف اإلؾمالُمٞم٦م ذم يمّؾ طم٤مل. ًمٙم

 ٟم٥م ًمٚمّّمقاب واًمتقؾّمط وآقمتدال.اًّمذي ئمٝمر أّن هذا اعمقىمَػ جُم٤م

اّل ُّمـ اهلجران واإله٤مٟم٦م ُِمـ سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمّٝمل قمـ واًمّٔم٤مهُر أّن يمُ  

اعمٜمٙمر وهق سم٤مب ُمٜمقط سمِرقم٤مي٦م اعمّم٤مًمح واعمقازٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمٗم٤مؾمد. ومٚمٞمس اعمراد 

ُمـ هذه اًمٜمّّمقص واًمٜمّ٘مقل أّن هجراٟمف طمتؿ ٓزم ٓيً٘مط سمح٤مل ُمـ 

وأّٟمف ُم١مُمـ.وُمٝمام أن يٙمقَن اًمِّمخُص ُُمًٚمام يث٧ٌُم ًمف طم٘مقُق إطمقال.يمٞمػ 

اإلؾمالم واعمًٚمٛملم وإن ريم٥ِم ُمٓملَّ اًمٕمّمٞم٤من واخلذٓن.ٟمٕمؿ إن يم٤مٟم٧م 

اعمج٤مًم٦ًم واعمّم٤مطم٦ٌم ُمٕمف يّيه ذم ديٜمف وشمدّيٜمف سم٠من يذه٥َم ُمـ ىمٚمٌف هٞم٦ٌُم آسمتداع 

دقمتف وأن واًمٕمّمٞم٤من أو يّي اعمّم٤مطِم٥َم ٟمٗمًف سم٠من خي٤مف أن يت٠مصمر ىمٚمٌُف ُمـ سم

يتٛمّٙمـ اًمٌدقم٦ُم ُمـ ىمٚمٌف أو يّي قم٤مُم٦َم اًمٜم٤ّمِس سم٠من يًتدًّمقا سمٗمٕمؾ اعمّم٤مطم٥م 

وشمٕم٤مُمٚمف ُمـ اعمٌتدع قمغم أّن أُمر اًمٌدقم٦م هلّم أو ي٘متدوا سمف ويتج٤مهوا قمغم صح٦ٌم 

ذًمؽ اعمٌتدع ومٞمت٠مصّمروا ُمٜمف  ويتّيروا سمف ذم ديٜمٝمؿ، ويمذًمؽ ًمق يم٤من اهلجراُن 

عمٜمع واًمّتقسم٦م قمـ سمدقمتف أو يم٤من ُمٗمٞمدا ًمٚمٕم٤مُّم٦م سم٠من مل ُمٗمٞمدا ًمٚمٛمٌتدع سم٠من يْمٓمّر إمم ا

يت٘مّرسمقا إًمٞمف ُمٝمام خُي٤مف ُمٜمف قمغم ديٜمٝمؿ واقمت٘م٤مدهؿ ًمق شم٘مّرسمقا إًمٞمف، ومٗمل مجٞمِع هذه 

اًمّّمقر جي٥ُم أو يًتح٥مُّ هجراٟمف وشمرك اعمج٤مًم٦ًم ُمٕمف وُم٤م إمم همػم ذًمؽ قمغم ىمدر 

 شمٗم٤موِت شمٚمؽ اعمٗم٤مؾمد وظمقف وىمققمٝم٤م.

 وأظمقاشمف ُرسمام ٓ شُمٗمٞمد ؿمٞمئ٤م سمؾ اعمج٤مًم٦ًُم واعمّم٤مطم٦ٌُم هل  وٓ خيٗمك أّن اهلجرانَ 
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اًّمتل شمٗمٞمُد وشُمقضمد شمٚمؽ اًمٖم٤مي٤مِت. ومٛمٝمام يم٤من يمذًمؽ ويرى اًمّداقمل أْن ُٓيٛمٙمـ 

ًمف حت٘مٞمُؼ شمٚمؽ إهداف اًمٕم٤مًمٞم٦م إّٓ سم٠من يٙمقن ُمع اعمٌتدع يمّمديٍؼ محٞمؿ وضمٚمٞمٍس 

همػُم ُم٘مّمقد سمؾ  أٟمٞمس ومٚمف أْن يٗمٕمؾ يمذًمؽ، وهذا ّٕن ٟمٗمَس اهلجران ووّده

٤مُمٞم٦م اًّمتل يٜمٌٖمل سمْؾ يٚمزم  ًّ ـْ ّذ اسمتداقمف هل اًمٖم٤مي٦م اًم إصالطمف وِوىم٤مي٦م اخلٚمؼ قم

 أن شُمٓمٚم٥م وشُمٜم٤مل. وًمِذا ومٞمدوُر إُمُر ذم ذًمؽ ُمع اعمّمٚمح٦م.

ُزسمدُة إُمر أّن احلٙمَؿ ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م  ومٛمتك يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦ُم ذم هجران 

 طمّ٘مف وطمّؼ اًمٕم٤مُّم٦م يم٤من ُمنموقم٤م اعمٌتدقم٦م سمحٞم٨م ُيٗميض هجُره إمم وٕمػ اًمنّم ذم

وُرسمام يم٤من واضم٤ٌم، وإن يم٤من اعمٌتدُع ٓ ُيٗمٞمده اهلجران وٓ همػُمه يرشمدع سمذًمؽ، سمؾ 

يزيد اًمنّم، واهل٤مضمر وٕمٞمػ سمحٞم٨م شمٙمقن ُمٗمًدة اهلجران راضمح٦م قمغم 

ُمّمٚمحتف ٓ يٜمٌٖمل اهلجر، سمؾ يٙمقن اًمت٠مًمٞمػ واعمّم٤مطم٦ٌم ُمٕمف إذا أٟمٗمع ُمـ اهلجر 

ـمامٟمٞمٜم٦م ُّمـ ٟمٗمًف ّٕن دومَع اعمّية ُم٘مّدم قمغم ضمٚم٥ِم اعمّمٚمح٦م  سمنِمط أن يٙمقَن ذم

 وُم٤م ُيتٞمّ٘مـ أومم سم٤مًمٕمٛمؾ ُمـ اعمحتَٛمؾ.

وعَم٤ّم يم٤من هذا إُمُر صٕم٤ٌم قمنا سمٛمٜمزًم٦م اًمؼمزخ سملم اًمزًّم٦م واًمّرومٕم٦م ومٕمغم اًمّداقمل  

أن يٙمقن قمغم سمّمػمة ٟم٤مومذة وشمٞمّ٘مظ شم٤مّم ودمرسم٦م واؾمٕم٦م طمتّك ٓ خُيدَع ُمـ ضِمٝم٦م 

اًمِّمٞمٓم٤من ومال َيت٠مصّمر ُمـ اًمٜم٤ّمس طمّتك يؽمك اعم٘مّمقَد وٓ يِمٕمر سم٤مخِلٗمض اًمٜمّٗمس و

ُتف وشمٗمؽُم قمزيٛمُتف.  ومتْمٕمُػ ِّهّ

)و( ضم٤مز )قمٞم٤مدة وم٤مؾمؼ( قمغم إصح "ومٗمل اًمّدر اعمخت٤مر ًمٚمحّمٙمٗمل رمحف الِل: 

وذم طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  "ٕٟمف ُمًٚمؿ واًمٕمٞم٤مدة ُمـ طم٘مقق اعمًٚمٛملم.

هذا همػم طمٙمؿ اعمخ٤مًمٓم٦م ذيمر ص٤مطم٥م اعمٚمت٘مط )ىمقًمف وضم٤مز قمٞم٤مدة وم٤مؾمؼ( و"حتتف:

يٙمره ًمٚمٛمِمٝمقر اعم٘متدى سمف آظمتالط سمرضمؾ ُمـ أهؾ اًم٤ٌمـمؾ واًمنم إٓ سم٘مدر 
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اًميورة، ٕٟمف يٕمٔمؿ أُمره سملم اًمٜم٤مس، وًمق يم٤من رضمال ٓ يٕمرف يداريف ًمٞمدومع 

 1"اًمٔمٚمؿ قمـ ٟمٗمًف ُمـ همػم إصمؿ ومال سم٠مس سمف اهـ.

 ًمف ُم٤م هلؿ وقمٚمٞمف ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ، وأّن هذا ٟمّص ذم أّن اًمٗم٤مؾمَؼ يمٖمػمه ُمـ اعمًٚمٛملم

ـْ ذًمؽ  ـْ ٟمٗمس اعمخ٤مًمط أو قم خم٤مًمٓم٦َم اًمٗم٤مؾمؼ ٓ حيرُم سمٕمٞمٜمف سمْؾ ًمِدوْمع اًمّير إُّم٤م قم

ـْ قم٤مُّم٦م اعمًٚمٛملم.  اًمٗم٤مؾمؼ أو قم

وىمْد ومّّمؾ اإلُم٤مُم اًمٖمزازم رمحف الِل هذا اًم٤ٌمَب سمتٗمّمٞمؾ ـمقيؾ وشمدىمٞمؼ شم٤مّم ِم٤ّم 

اعمٌتدع اًمٕم٤مُمل " ُمؾ ُمع اعمٌتدع اًمٕم٤مُمل:يٚمزم ُمراضمٕمُتف، ومٝمق ي٘مقل ذم طمٙمؿ اًمّتٕم٤م

اًمذي ٓ ي٘مدر قمغم اًمدقمقة وٓ خي٤مف آىمتداء سمف وم٠مُمره أهقن وم٤مٕومم أن ٓ 

ي٘م٤مسمح سم٤مًمتٖمٚمٞمظ واإله٤مٟم٦م سمؾ يتٚمٓمػ سمف ذم اًمٜمّمح وم٢من ىمٚمقب اًمٕمقام هيٕم٦م 

اًمت٘مٚم٥م وم٢من مل يٜمٗمع اًمٜمّمح ويم٤من ذم اإلقمراض قمٜمف شم٘مٌٞمح ًمٌدقمتف ذم قمٞمٜمف شم٠ميمد 

ذم اإلقمراض وإن قمٚمؿ أن ذًمؽ ٓ ي١مصمر ومٞمف جلٛمقد ـمٌٕمف ورؾمقخ آؾمتح٤ٌمب 

قم٘مده ذم ىمٚمٌف وم٤مإلقمراض أومم ٕن اًمٌدقم٦م إذا مل ي٤ٌمًمغ ذم شم٘مٌٞمحٝم٤م ؿم٤مقم٧م سملم 

 "اخلٚمؼ وقمّؿ وم٤ًمُده٤م.

اًمث٤مًم٨م اًمذي يٗمًؼ ذم  "وهق ي٘مقل ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمّتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٕم٤ميص همػم اعمٌتدع:

ٔمقر خيّمف وم٤مُٕمر ومٞمف أظمػ ٟمٗمًف سمنمب مخر أو شمرك واضم٥م أو ُم٘م٤مروم٦م حم

وًمٙمٜمف ذم وىم٧م ُم٤ٌمذشمف إن صقدف جي٥م ُمٜمٕمف سمام يٛمتٜمع سمف ُمٜمف وًمق سم٤مًميب 

وآؾمتخٗم٤مف وم٢من اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واضم٥م وإذا ومرغ ُمٜمف وقمٚمؿ أن ذًمؽ ُمـ 

                                                          

 .388ص 6اًمدر اعمخت٤مر ُمع طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ،يمت٤مب احلٔمر واإلسم٤مطم٦م،ومّمؾ ذم اًمٌٞمع،ج 1
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قم٤مدشمف وهق ُمٍم قمٚمٞمف وم٢من حت٘مؼ أن ٟمّمحف يٛمٜمٕمف قمـ اًمٕمقد إًمٞمف وضم٥م اًمٜمّمح 

اًمٜمّمح واًمزضمر سم٤مًمتٚمٓمػ أو سم٤مًمتٖمٚمٞمظ وإن مل يتح٘مؼ وًمٙمٜمف يم٤من يرضمق وم٤مٕومْمؾ 

إن يم٤من هق إٟمٗمع وم٠مُم٤م اإلقمراض قمـ ضمقاب ؾمالُمف واًمٙمػ قمـ خم٤مًمٓمتف طمٞم٨م 

يٕمٚمؿ أٟمف يٍم وأّن اًمٜمّمح ًمٞمس يٜمٗمٕمف ومٝمذا ومٞمف ٟمٔمر وؾمػم اًمٕمٚمامء ومٞمف خمتٚمٗم٦م 

واًمّمحٞمح أن ذًمؽ خيتٚمػ سم٤مظمتالف ٟمٞم٦م اًمرضمؾ ومٕمٜمد هذا ي٘م٤مل إقمامل 

 1"سم٤مًمٜمٞم٤مت.

وُِمـ هذا اًم٤ٌمب هجرة اعمًٚمؿ ُمـ دار "ـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف الِل: ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اسم

احلرب. وم٤معم٘مّمقد هبذا أن هيجر اعمًٚمؿ اًمًٞمئ٤مت وهيجر ىمرٟم٤مء اًمًقء اًمذيـ 

ومٛمثؾ  "هجر اًمتٕمزير  "شميه صحٌتٝمؿ إٓ حل٤مضم٦م أو ُمّمٚمح٦م راضمح٦م. وأُم٤م 

وهجر قمٛمر  {هجر اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا}

عمًٚمٛملم ًمّمٌٞمغ ومٝمذا ُمـ ٟمقع اًمٕم٘مقسم٤مت. وم٢مذا يم٤من حيّمؾ هبذا اهلجر طمّمقل وا

ُمٕمروف أو اٟمدوم٤مع ُمٜمٙمر ومٝمل ُمنموقم٦م.وإن يم٤من حيّمؾ هب٤م ُمـ اًمٗم٤ًمد ُم٤م يزيد 

 2قمغم وم٤ًمد اًمذٟم٥م ومٚمٞم٧ًم ُمنموقم٦م.

ـْ ُمت٠مظمري اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٗمتلم ٓ ؾِمّٞمام ذم سماِلد هٜمد وسم٤ميمٞم٦م،   وسمِذًمؽ أومتك يمثػٌم ُِم

 ّزُم٤من وإطمقال اًمّٓم٤مرئ٦م وأُمزضم٦م اًمٜم٤ّمس وؿمٞمقع اًمٗمًؼ واًمنّم وذًمؽ ًمتٌّدل اًم

                                                          

 ب إًمٗم٦م وإظمقة واًمّمح٦ٌم واعمٕم٤مذة ُمع أصٜم٤مف اخلٚمؼ،إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، يمت٤مب آدا 1

 .169ص 2ج

 .216ص28جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،اجلٝم٤مد،ج 2
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 اعمت٘مّدُم٦م.سمٞمٜمٝمؿ سمِخالف ُم٤م يم٤من ذم اًمٕمّمقر اإلؾمالُمٞم٦م 

ـْ أيم٤مسمر ُمٗمتل  – 1وم٘مد أومتك اًمِّمٞمُخ اًمٕماّلُم٦م اًمٗم٘مٞمف اعمٗمتل حمٛمقد طمًـ  يم٤من ُِم

ـْ رضمؾ وم٤مؾمؼ سمِٛمثٚمف أيمثر ُمـ ُمّرة، وم٢مّٟمف ىمد  –سمالد هٜمد وسم٤ميمًت٤من   ؾُمئؾ ُمّرة قم

اعمًٚمٛملم ُمٜمف وُمـ قمٞم٤مًمف، ومٝمؾ هلؿ رظمّم٦م ذم  ُمتٝمّتؽ ىمد شم٠مّذى َُمـ طمقًمف ُِمـ

 اعم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ هذا اًمّرضمؾ؟

ُم٤م ذا يٙمقن إذا آظمرج اًمٜم٤ّمس ُمٜمٝمؿ رضمال " ُم٤م طم٤مصٚمف: -رمحف الِل  –وم٠مضم٤مب 

ًمٗم٤ًمد قمٛمٚمف وؾمقء اقمت٘م٤مده؟ ٓ يتحّ٘مؼ ُمٜمف اإلصالح ذم هم٤مًم٥م إطمٞم٤من سمؾ 

ٙم٤مسمرة( ذم ـمٌٕمف، وهذا اًمْمّد واجلٝم٤مًم٦م ُيٗمْمٞم٤من إمم أن يٜمِم٠م اًمْمدُّ واًمتٕمٜم٧ُّم ) واعم

يٚمتحَؼ اًمّرضمُؾ سمٖمػم اعمًٚمٛملم ضِمٝم٤مرا وقمالٟمٞم٦م ُمع زوضمتف وأوٓده، صُمّؿ يتج٤مُه 

ـِ اـمٛم٠مّن   اًمٜم٤ّمس ُمـ ُرؤيتٝمؿ قمغم هذا)آرشمداد وآًمتح٤مق سم٤مًمٙمّٗم٤مر(. ٟمٕمؿ: وَُم

٥ٌّم هذا سمؾ يٜمدم اًمّرضمُؾ )اعمٝمجقر( وي  تقُب قمـ ؾمّٞم٠مشمف ومٚمف أن أّن ُم٘م٤مـمٕمَتف ٓ ُيً

                                                          

 یمج٤مد۸اجلٛمٕم٦م ٚم٦مٞمًمد ًموُ  یاًمٙمٜمٙمقه حمٛمقدطمًـ ػماًمٙمٌ یاًمٕمالُم٦م اعمٗمت خٞماًمِّم هق  1

 ٘م٦مَ يواًمٓمر هؿػموهم یامحد اًمًٝم٤مرٟمٌقر ؾٞماعمحدث ظمٚم خٞماًمٕمٚمؿ قمـ اًمِم ظمذ. أ۷۳۱۵یاًمث٤مٟم

ًّ  ٌٕم٤مسم٤مرقم٤مُمتّ  يم٤من زاهدا ی،٤ماًمٙم٤مٟمدهٚمقيزيمر ػمحدث اًمِمٝماعم خٞمقمـ اًمِم  قمـ داٞمٜم٦م سمٕمًمٚم

وومت٤مويف  ٞمٰی،واًمٗمت ـيظمدُم٦م اًمد یؿم٤ٌمسمف وقمٛمره وم یومٜم، أقم٦مهؾ اًمٌدأ یقمٚم دايػ ؿمداًمتٙمٚمّ 

 لمآصمٜم قمي شمقذّم  .واًمٕمقام ٚمخقاّص ًم ٤مُمرضمٕم ُم٤م زاًم٧ْم "اًمٗمت٤موى اعمحٛمقدي٦م "اعمًاّمة  ب

 .اجلٜمقسمٞم٦م رمحف الِل رمح٦م واؾمٕم٦م ٦م٘مٞميومرإ یوم۷۴۷7 یاًمث٤مٟم عٞمرسم۷7



118 

إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ،يمت٤مب "وإن ؿِمئ٧م اًمّتٗمّمٞمؾ راضمع 1ُي٘م٤مـمع ُم١مىّمت٤م ٓ دائام.

ًمٚمِّمٞمخ اًمٕمالُّم٦م "جم٤مًمس إسمرار".ويمت٤مب 168ص 2آداب إًمٗم٦م وإظمقة،ج

 .699أمحد سمـ حمّٛمد اًمّروُمل رمحف الِل، اعمجٚمس اًمّث٤مُمـ واًمّثامٟمقن، ص

 رّخصة فقفاالػرق بني ادداهـة ادحّرمة واد

وىمد يِمتٌُف قمغم سمٕمض اًمٜم٤ّمس هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ اًمّتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٌتدقم٦م وهمػمهؿ 

ُمـ أهؾ اعمٕم٤ميص وُيٍّمون قمغم اهلجران فمٜم٤ّم ُّمٜمٝمؿ أّن اعمج٤مًم٦ًم واعمّم٤مطم٦ٌَم 

ـْ ىمرب إًمٞمٝمؿ.  ُمٕمٝمؿ ُمداهٜم٦م ُمٜمٝمٞم٦ّم قمٜمٝم٤م ويِمٜمّٕمقن  قمغم يمّؾ ُم

ُـّ ظمٓم٠م ومٚمٞمس يمؾُّ جم٤مًم٦ًٍم ُمداهٜم٦ٌم وٓ يم  ّؾ ُمداهٜم٦م حمّرُم٦م سمؾ ُرسمام وهذا اًمٔم

شمٙمقن اعمداهٜم٦م اًمّّمقري٦م ُمنموقم٦ًم ُمًتح٦ٌّم أيْم٤م: وٟمِٕمَؿ ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمالُّم٦م اًم٘مراذم 

إقمٚمؿ أن ُمٕمٜمك اعمداهٜم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مس سمام حيٌقن "  اعم٤مًمٙمل ذم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام. وم٘م٤مل:

أي هؿ يقدون ًمق أصمٜمٞم٧م  {ودوا ًمق شمدهـ ومٞمدهٜمقن}ُمـ اًم٘مقل وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

قاهلؿ وقم٤ٌمداهتؿ، وي٘مقًمقن ًمؽ ُمثؾ ذًمؽ ومٝمذه ُمداهٜم٦م طمرام، ويمذًمؽ قمغم أطم

يمؾ ُمـ يِمٙمر فم٤معم٤م قمغم فمٚمٛمف أو ُمٌتدقم٤م قمغم سمدقمتف أو ُمٌٓمال قمغم إسمٓم٤مًمف وسم٤مـمٚمف 

ومٝمل ُمداهٜم٦م طمرام: ٕن ذًمؽ وؾمٞمٚم٦م ًمتٙمثػم ذًمؽ اًمٔمٚمؿ واًم٤ٌمـمؾ ُمـ أهٚمف، 

ىمقام، وإن وروي قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري أٟمف يم٤من ي٘مقل: إٟم٤م ًمٜمِمٙمر ذم وضمقه أ

ىمٚمقسمٜم٤م ًمتٚمٕمٜمٝمؿ يريد اًمٔمٚمٛم٦م واًمٗمً٘م٦م اًمذيـ يت٘مك ذهؿ، ويتًٌؿ ذم وضمقهٝمؿ 

ويِمٙمرون سم٤مًمٙمٚمامت احل٘م٦م وم٢من ُم٤م ُمـ أطمد إٓ وومٞمف صٗم٦م شمِمٙمر، وًمق يم٤من ُمـ 
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أٟمحس اًمٜم٤مس ومٞم٘م٤مل ًمف ذًمؽ اؾمتٙمٗم٤مء ًمنمه.ومٝمذا ىمد يٙمقن ُم٤ٌمطم٤م، وىمد يٙمقن 

و حمرُم٤مت ٓ شمٜمدومع إٓ سمذًمؽ واضم٤ٌم إن يم٤من يتقصؾ سمف اًم٘م٤مئؾ ًمدومع فمٚمؿ حمرم أ

اًم٘مقل ويٙمقن احل٤مل ي٘متيض ذًمؽ، وىمد يٙمقن ُمٜمدوسم٤م إن يم٤من وؾمٞمٚم٦م عمٜمدوب أو 

ُمٜمدوسم٤مت، وىمد يٙمقن ُمٙمروه٤م إن يم٤من قمـ وٕمػ ٓ ضورة شمت٘م٤مو٤مه سمؾ ظمقر 

ذم اًمٓمٌع أو يٙمقن وؾمٞمٚم٦م ًمٚمقىمقع ذم ُمٙمروه وم٤مٟم٘مًٛم٧م اعمداهٜم٦م قمغم هذه 

اًمٗمرق سملم اعمداهٜم٦م اعمحرُم٦م وهمػم  إطمٙم٤مم اخلٛم٦ًم اًمنمقمٞم٦م، وفمٝمر طمٞمٜمئذ

اعمحرُم٦م، وىمد ؿم٤مع سملم اًمٜم٤مس أن اعمداهٜم٦م يمٚمٝم٤م حمرُم٦م، وًمٞمس يمذًمؽ سمؾ إُمر 

 1يمام شم٘مدم شم٘مريره.

 حؽم الّصالة خؾف ادبتدع

رة اعُمخرضم٦م قمـ اإلؾمالم ومُٙمؾُّ ُمـ اسمتدقمٝم٤م أو  إن يم٤مٟم٧م اًمٌدقم٦ُم ُمـ اًمٌِدع اعمٙمٗمِّ

سم٢مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ. أُّم٤م ًمق يم٤مٟم٧م اًمٌدقم٦ُم ِم٤م يم٤مومر ٓ دمقز اًمّّمالة ظمٚمٗمف  اظمت٤مره٤م

ٌُٝم٤م  ومٝمؾ دمقز اًمّّمالة ظمٚمػ ُمـ يٕمت٘مده٤م أم ٓ؟ ىمد ٟم٘مؾ  ٓ شُمٙمّٗمر هب٤م ص٤مطم

 سمٕمُض اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م واإلُم٤مم أيب يقؾمػ أهّنام ٓ يري٤من اًمّّمالةَ 

قمـ  ظمٚمٗمف ،يمام ىم٤مًمف اًمٕماّلُم٦م اسمـ ُم٤مزة اًمٌخ٤مري احلٜمٗمل رمحف الِل، ومٝمق ي٘مقل:

اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد أيب حمٛمد إؾمامقمٞمؾ سمـ احلًـ رمحف الِل أٟمف ىم٤مل: روي قمـ 

اسمـ  أيب طمٜمٞمٗم٦م وأيب يقؾمػ أن اًمّمالة ظمٚمػ أهؾ إهقاء ٓ دمقز. وذم ٟمقادر

ؾمامقم٦م وهِم٤مم قمـ حمٛمد أٟمف ٓ يّمُح ظمٚمػ أهؾ إهقاء... وىم٤مل أسمق يقؾمػ 
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دقم٦م ومال دمقز اًمّمالة ٓ دمقز اًمّمالة ظمٚمػ اعمتٙمٚمؿ وإن شمٙمٚمؿ سمحؼ: ٕٟمف سم

ويمذا ي٘مقل اًمٕماّلُم٦م اًمٗم٘مٞمف قمٌدالِل سمـ حمٛمقداسمـ ُمقدود اعمقصكم  1ظمٚمػ اعمٌتدع.

وأُم٤م اعمٌتدع ومٙم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ يرى اًمّمالة  :"آظمتٞم٤مر"رمحف الِل ذم يمت٤مسمف 

 2ظمٚمػ اعمٌتدع.

وًمٙمـ ملْ يرشمْم٤مه أيمثُر اًمٗم٘مٝم٤مء وأومتقا سم٠مّن اًمّّمالة ظمٚمٗمف وإن يم٤من ُمٙمروه٤م  

شمِّمّح وٓ دم٥ُم إقم٤مدشُمف، وُيٛمٙمـ محُؾ ُم٤م ُروي قمٜمٝمام قمغم اًمٙمراه٦م سم٠مّن ُمٕمٜمك ًمٙمـ 

أهّنام يٛمٜمٕم٤مٟمف، أو حيٛمؾ أىمقاهلام قمغم أهؾ إهقاء اعمٙمّٗمرة،  "ٓدمقز"و "ٓ يرى"

ٜم٦م أن ُيّمكّم ظمٚمٗمف دون اإلُم٤مم  ًّ والِل أقمٚمؿ. ومٞمٜمٌٖمل عمِـ وضمد إُم٤مُم٤م ُمّتٌٕم٤م ًمٚم

 ة ظمٚمٗمف أومْمؾ ُمـ اإلومراد.اعمٌتدع، وُمـ مل جيد همػَمه وم٤مًمّّمال

وإُم٤مُم٦م ص٤مطم٥م اهلقى واًمٌدقم٦م ُمٙمروه٦م، "ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اًمٙم٤مؾم٤مين رمحف الِل: 

ٟمص قمٚمٞمف أسمق يقؾمػ ذم إُم٤مزم وم٘م٤مل: أيمره أن يٙمقن اإلُم٤مم ص٤مطم٥م هقى 

وسمدقم٦م: ٕن اًمٜم٤مس ٓ يرهمٌقن ذم اًمّمالة ظمٚمٗمف، وهؾ دمقز اًمّمالة ظمٚمٗمف؟ىم٤مل 

دع ٓ دمقز، وذيمر ذم اعمٜمت٘مك رواي٦م قمـ أيب سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م: إن اًمّمالة ظمٚمػ اعمٌت

طمٜمٞمٗم٦م أٟمف يم٤من ٓ يرى اًمّمالة ظمٚمػ اعمٌتدع، واًمّمحٞمح أٟمف إن يم٤من هقى 

 وسمذًمؽ اؾمتٛمّر قمٛمُؾ  3يٙمٗمره ٓ دمقز، وإن يم٤من ٓ يٙمٗمره دمقز ُمع اًمٙمراه٦م.

                                                          

٤مدس قمنم،جاعمحٞمط اًمؼمه٤مين ذم اًمٗم٘مف اًمٜمٕمامين  1 ًّ  .416 ص1،يمت٤مب اًمّّمالة، اًمٗمّمؾ اًم

 .58 ص1،يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب صالة اجلامقم٦م،جآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر  2

 .157ص1، يمت٤مب اًمّّمالة، ىُمٌٞمؾ سمٞم٤من ُمـ يّمٚمح ًمإلُم٤مُم٦م،جسمدائع اًمّمٜم٤مئع  3
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 اًمٗم٘مٝم٤مء احلٜمٗمّٞم٦م وومت٤مواهؿ.

ف أن يٜمّم٥َم اعمٌتدَع أّن هذا طمٙمؿ آىمتداء.وأُم٤ّم اعمتقزّم ومال جيقز ًم وًمُٞمٕمٚمؿْ 

يم٢مُم٤مٍم راشم٥ٍم وم٢مّن اإلُم٤مُم٦َم ُمٜمّم٥م قمٔمٞمؿ ذم اًمّديـ يتٚمّ٘مك اًمٜم٤ّمُس أطمٙم٤مم ديٜمٝمؿ 

وذقمٝمؿ ُمـ أئّٛمتٝمؿ وي٘متدون سمف، وٓقمت٘م٤مدات اإلُم٤مم وُم٘م٤مٓشمف وؾمػمه 

وُمٕم٤مؿمف أصمر سمٚمٞمغ ذم إصالح اًمٕم٤مُّم٦م وإوم٤ًمدهؿ، وَمٚمق يم٤من ُمٌتدقم٤م شمِمٞمع سمدقمُتف ُمـ 

ٌٞمؾ ذم اًمٕم٤مُّم٦م، وم ًّ ٕمغم اعمتقزّم وقمغم يمؾِّ ُمـ يم٤من سمٞمده زُم٤مم اًمتقًمٞم٦م واًمٕمزل هذا اًم

ٜم٦م ُم٠مُمقٟم٤م ذم ديٜمف  ًّ أن خيت٤مَر عمثؾ هذا اعمٜمّم٥ِم اجلٚمٞمؾ َُمـ يم٤من قم٤معم٤م ُُمّتٌٕم٤م ًمٚم

وقم٘م٤مئده،  ويٜمٌٖمل هلؿ أن يٌذًمقا ضمٝمقَدهؿ ذم اظمتٞم٤مر إصٚمح وإوومؼ ًمٞمٙمقٟمقا 

 ُمٗم٤مشمٞمح اخلػم ُمٖم٤مًمٞمؼ اًمنّم.

 توبة ادبتدع

ين قمـ محٞمد اًمّٓمقيؾ قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض الِل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل روى اًمّٓمؼما

 1سمدقم٦م. إن الِل طمج٥م اًمتقسم٦م قمـ ص٤مطم٥م يمّؾ  :رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ـٍ ُمٗمروغ قمٜمف وٓ  وِِم٤ّم يتٕمّٚمؼ هبذا احلدي٨م أّٟمف ًمٞمس إظم٤ٌمرا قمـ شمٙمقي

٤ميص قمـ شمنميع طمتٍؿ. أُّم٤م إّول ومألّٟمف  ىمد ضمرْت ؾُمٜم٦ّم الِل ذم ؾم٤مئر اعمٕم

واجلرائؿ طمتّك اًمٙمٗمر وآرشمداد أّٟمف شمٕم٤ممم يمثػما ُّم٤م يقوّم٘مٝمؿ ًمٚمتّقسم٦م صمّؿ ي٘مٌؾ اًمتّقسم٦م 

ـّ خم٤مًمٗم٤م ًمالظمتٞم٤مر اًّمذي ومّقوف الِل قم٤ٌمده ذم اًمّدٟمٞم٤م  ُمـ قم٤ٌمده، ويمذًمؽ ُرسمام ُئم

ٓسمتالءهؿ، وىمد وىمع أن يمثػما ُمـ اًّمذي اسمتدقمقا ىمد ُووّم٘مقا ًمذًمؽ ومت٤مسمقا شمقسم٦م 
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ٖمػّم طمٞم٤مهُتؿ سمٕمده٤م قماّم يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ آسمتداع واعمٕم٤ميص. ومٝمذه صُٚمح أقمامهُلؿ  وشم

اخلقارج هؿ يم٤مٟمقا ُمـ أظم٨ٌم اعمٌتدقم٦م ًمٙمـ ىمد شم٤مب ُمٜمٝمؿ أًمٗم٤من سمٕمد ُم٤م ٟم٤مفمرهؿ 

٤ٌّمس ريض الِل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام، ويمذًمؽ ىمد شم٤مب يمثػم ُمـ  ؾمّٞمُدٟم٤م قمٌد الِل سمـ قم

أؾمٝمؿ إُم٤مم أهؾ ُمٌتدقم٦م أهؾ اإلرضم٤مء وآقمتزال واًم٘مدرّي٦م ُمـ سمدقمٝمؿ  وقمغم ر

اًمًٜم٦ّم اإلُم٤مم أسمق احلًـ إؿمٕمري رمحف الِل اًّمذي ىمد شم٤مب ُمـ آقمتزال، وم٢من 

 يم٤من هذا احلدي٨ُم إظم٤ٌمرا قمـ شمٙمقيـ ُم٘ميّض عم٤م ىمدر هلؿ ذًمؽ.

وأُّم٤م يمقٟمف ًمٞمس شمنميٕم٤م ٓزُم٤م ومألّن قمنمات اًمٜمّّمقص شمدّل قمغم أّن الِل شمٕم٤ممم 

قمـ ؾمّٞم٠مهتؿ وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يدّل قمغم  ي٘مٌؾ شمقسم٦َم قم٤ٌمده ُم٤ممل ُيٖمرهِمر اًمت٤ّمئ٥م ويٕمٗمق

أّٟمف ي٘مٌؾ قمـ سمٕمض اعمٕم٤ميص دون سمٕمض وٓ أن يٕمٗمق قمـ ؾمٞمئ٦م دون أظمرى سمؾ 

ٞمئ٤مت.َٟمٕمؿ يٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد أن شمٙمقن  ًّ وردت ُمٓمٚم٘م٦م ومتِمٛمُؾ مجٞمَع اعمٕم٤ميص واًم

 شمقسمتف ىمد ُروقمٞم٧م ومٞمٝم٤م مجٞمُع اًمنّمائط اًّمتل ورد ذيمره٤م ذم اًمٜمّّمقص.

َدىَم٤مِت َأمَلْ يَ }ىم٤مل الِلُ شمٕم٤ممم:  ٤ٌَمِدِه َوَي٠ْمظُمُذ اًمّمَّ ـْ قِم ٌَُؾ اًمتَّْقسَم٦َم قَم ْٕمَٚمُٛمقا َأنَّ الِلََّ ُهَق َيْ٘م

طِمٞمُؿ  اُب اًمرَّ ِذي َيْ٘مٌَُؾ  }وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [114]اًمتقسم٦م :  {َوَأنَّ الِلََّ ُهَق اًمتَّقَّ َوُهَق اًمَّ

ٞمَِّئ٤مِت  ًَّ ـِ اًم ٤ٌَمِدِه َوَيْٕمُٗمق قَم ـْ قِم  [25]اًمِمقرى :  {اًمتَّْقسَم٦َم قَم

وقمٚمٞمف وم٤محلدي٨م وارد قمغم اًمٖم٤مًم٥م، أي إّن اًمٖم٤مًم٥َم قمغم اعمٌتدع أن ٓ يتقب إمم 

ه أّن أؾم٤مس اًمّتقسم٦م قمغم اًمٜمّداُم٦م.واًمٜمّداُم٦م إّٟمام شمٙمقن إذا رأى اإلٟم٤ًمن  الِل.وِهّ

ٟمٗمًف قم٤مصٞم٤م لِلِّ شمٕم٤ممم وظم٤مرضم٤م قمـ ـم٤مقمتف. وهذا ٓ يت٠مشّمك ذم اعمٌتدع طمٞم٨ُم يرى 

ف ويت٘مّرب هب٤م إًمٞمف ومٕمغم ُم٤مذا يٜمدُم وِم٤ّم يرضمع اًمٌدقم٦َم قم٤ٌمدة وىمرسم٦م ُيٓمٞمع  هب٤م رسمَّ

 ويتقب؟
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وؾم٥ٌم سمٕمده قمـ " يذيمر اًمٕماّلُم٦م اًمِّم٤مـمٌلُّ رمحف الِل ؾم٥ٌَم قمدم شمقسمتف وم٘م٤مل:

اًمتقسم٦م: أن اًمدظمقل حت٧م شمٙم٤مًمٞمػ اًمنميٕم٦م صٕم٥م قمغم اًمٜمٗمس: ٕٟمف أُمر خم٤مًمػ 

ؾ، ًمٚمٝمقى، وص٤مد قمـ ؾمٌٞمؾ اًمِمٝمقات، ومٞمث٘مؾ قمٚمٞمٝم٤م ضمدا: ٕن احلؼ صم٘مٞم

واًمٜمٗمس إٟمام شمٜمِمط سمام يقاومؼ هقاه٤م ٓ سمام خي٤مًمٗمف، ويمؾ سمدقم٦م ومٚمٚمٝمقى ومٞمٝم٤م 

ُمدظمؾ، ٕهن٤م راضمٕم٦م إمم ٟمٔمر خمؽمقمٝم٤م ٓ إمم ٟمٔمر اًمِم٤مرع، ]وم٢من شمٕمٚم٘م٧م سمحٙمؿ 

اًمِم٤مرع[ ومٕمغم طمٙمؿ اًمتٌع ٓ سمحٙمؿ إصؾ، ُمع وٛمٞمٛم٦م أظمرى، وهل أن 

ويدقمل أن ُم٤م ذيمره هق اعمٌتدع ٓ سمد ًمف ُمـ شمٕمٚمؼ سمِمٌٝم٦م دًمٞمؾ يٜمًٌٝم٤م إمم اًمِم٤مرع، 

يٛمٙمٜمف  ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع، ومّم٤مر هقاه ُم٘مّمقدا سمدًمٞمؾ ذقمل ذم زقمٛمف، ومٙمٞمػ

اخلروج قمـ ذًمؽ وداقمل اهلقى ُمًتٛمًؽ سمحًـ ُم٤م يتٛمًؽ سمف وهق اًمدًمٞمؾ 

 1.!"اًمنمقمل ذم اجلٛمٚم٦م؟
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 أحاديث الّسواد األعظم ومصداقفا.

إُُّم٦م ؾمٞمختٚمػ اظمتالوم٤م وم٤مطمِم٤م وُمـ أراد  ىمد ورد ذم سمٕمض اًمّرواي٤مت أّن أُمر

قاد إقمٔمؿ"و "اجلامقم٦م"آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم احلّؼ ٍح ومٕمٚمٞمف أن يٚمزم  ًّ وٓ يِمّذ  "اًم

قمٜمف وم٢مّٟمف ُمـ ؿمّذ قمٜمف ؿمّذ ذم اًمٜم٤ّمر، ومل يزل اًّمذيـ ىمد ُم٤مًمقا إمم اعمحدصم٤مت واًمٌدع 

ٙمقن سمٛمثؾ هذه اًمّرواي٤مت قمغم أهّنؿ هؿ قمغم احل ًّ ّؼ وهؿ أو اسمُتٚمقا هب٤م يتٛم

قاد إقمٔمؿ دون همػمهؿ أّي٤م يم٤مٟمقا سمحجٞم٦مأن إيمثرّي٦م ُمٕمٝمؿ قمغم  ًّ أصح٤مُب اًم

 رأهيؿ. 

قاد "قمدَّ  طمٞم٨ُم  اقمتٛمد قمٚمٞمف سمٕمُض اعمٌتدقم٦م،وُِمـ اًمٕمجٞم٥م ضِمّدا ُم٤م  ًّ اقمت٘م٤مد اًم

ـ أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ ُمِ  -سمٛمٕمٜمك مجٝمقر اًمٜم٤ّمس وأيمثرهؿ قمددًا  – "إقمٔمؿ

ـْ ُمْمقا ذم اًم٘مرون  ٦م وأطمٙمٛمٝم٤ماًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م،سمؾ ُمـ أىمقى إدًمّ  ومل ُي٘مّٞمده٤م سمٛم

اعمٗمّْمٚم٦م سمؾ قمّٛمٝم٤م إمم يمّؾ زُم٤من وُمٙم٤من صمؿ مل خيّّمّمف سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م 

 أيْم٤م،سمؾ أداَر إُمر ُمع إيمثرّي٦م قمددا ورأؾم٤م ُمٓمٚم٘م٤م.

ٙمقن سمف وسم٠مُمث٤مًمف   ًّ هذا آؾمتدُٓل وإن  مل يٙمـ ُمتجّددا سمؾ ُم٤م زال اًمٜم٤ّمُس يتٛم

إمم يقُمٜم٤م هذا. وًمٙمـ ُمـ اعم١مؾمػ ضمّدا أّن إهقاء واعمحدصم٤مت ُمٜمذ ىمديؿ اًمّزُم٤من 

ىمد قمّٛم٧ْم ويمُثرت ذم هذا اًمّزُم٤من واؾمتققم٧ٌْم يمؾَّ ؿُمٕم٦ٌم ُمـ ؿُمٕم٥ِم احلٞم٤مة 

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وُمٜم٤مطمٞمٝم٤م، واؾمتٗم٤مو٧م اًمّرؾمقُم آوم٤مق ُمِم٤مهمؾ اًمٜم٤ّمس سمؾ ًمٕمّٚمٝم٤م ىمد 

اًم٤ٌمـمٚم٦م  واُمتزضم٧م إهقاُء اًمٗم٤مؾمدة واًمّرؾمقمُ  -ٓ ومٕمؾ الِلُ ذًمؽ –ُمٚمئْتٝم٤م 

ٜمـ ومٞمٝم٤م. وؾمُٝمؾ ًمٚمّزائٖملم  ًّ ٤ٌّمت اُمتزاضم٤م طمتّك هُمٚم٧ٌم اًم ٜمـ واعمًتح ًّ سم٤مًم
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آؾمتدٓل سمٛمثؾ هذه اًمٜمّّمقص واًمّدٓئؾ، وًمٕمّؾ اًمٙمثرَة طمّمٚم٧م هلؿ ذم 

ومّم٤مر اًمقىمقف قمغم طم٘مٞم٘م٦م  -وإمم الِل اعمِمتٙمك وإًمٞمف اعمرضمع واعم٠مب - اًمقاىمع

واعمحّ٘مؼ ومٞمٝم٤م، واًمٌدقم٦م  هذا آؾمتدٓل ُمـ وفمٞمٗم٦م اًم٤ٌمطم٨م ذم ُمًئٚم٦م اًمًٜم٦ّم

 وًمذا ومٜمذيمر هٜم٤م سمٕمض اعم٤ٌمطم٨م طمقل هذا آؾمتدٓل إن ؿم٤مءالِل شمٕم٤ممم.

 اجلؿفور واجلؿفورّية لقسا من احُلجج الّّشعقّة

إّن دٓئَؾ اًمنّمع وأصقهَل٤م أرسمٕم٦م سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م: اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم 

قمـ إطمدى هذه إرسمٕم٦ِم واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس. وم٢مصم٤ٌمت احلٙمؿ اًمنّمقمّل ٓ يٕمدو 

وٓيّمّح إصم٤ٌمشمف سمٖمػم هذه إرسمٕم٦م، واجلٛمٝمقرّي٦ُم ظم٤مرضم٦م قمٜمٝم٤م يمام شمرى، ومال 

شمٙمقن ُمـ احلج٩م اًمنّمقمٞم٦م وٓ جيقز إصم٤ٌمت طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اًمنّميٕم٦م قمغم 

 أؾم٤مؾمٝم٤م.

وًم٘مد ذيمر اًمٕمالُّم٦ُماسمـ اًم٘مّٞمؿ احلٜمٌكم هذا اعم٘م٤مَم سمٌمء ُمـ اًمّتٗمّمٞمؾ وهذا وٛمـ  

وأُم٤م " وم٘م٤مل رمحف الِل: ف ذم وىمقع اًمّٓمالق اعمحّرم وقمدُمف.يمالُمف قمغم آظمتال

اعم٘م٤مم اًمث٤مين: وهق أن اجلٛمٝمقر قمغم هذا اًم٘مقل، وم٠موضمدوٟم٤م ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م أن 

ـ شم٠مُمؾ ىمقل اجلٛمٝمقر طمج٦م ُمْم٤موم٦م إمم يمت٤مب الِل وؾمٜم٦م رؾمقًمف، وإمج٤مع أُمتف. وُمَ 

ؾمت٘مرأ أطمقاهلؿ ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ىمديام وطمديث٤م ُمـ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م وإمم أن، وا

وضمدهؿ جمٛمٕملم قمغم شمًقيغ ظمالف اجلٛمٝمقر، ووضمد ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ أىمقآ قمديدة 

اٟمٗمرد هب٤م قمـ اجلٛمٝمقر، وٓ يًتثٜمك ُمـ ذًمؽ أطمد ىمط، وًمٙمـ ُمًت٘مؾ وُمًتٙمثر 

ومٛمـ ؿمئتؿ ؾمٛمٞمتٛمقه ُمـ إئٛم٦م شمتٌٕمقا ُم٤م ًمف ُمـ إىمقال اًمتل ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م 

سمف ضمدا، وٟمحـ ٟمحٞمٚمٙمؿ قمغم اجلٛمٝمقر، وًمق شمتٌٕمٜم٤م ذًمؽ وقمددٟم٤مه، ًمٓم٤مل اًمٙمت٤مب 

اًمٙمت٥م اعمتْمٛمٜم٦م عمذاه٥م اًمٕمٚمامء واظمتالومٝمؿ، وُمـ ًمف ُمٕمروم٦م سمٛمذاهٌٝمؿ 
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وـمرائ٘مٝمؿ، ي٠مظمذ إمج٤مقمٝمؿ قمغم ذًمؽ ُمـ اظمتالومٝمؿ، وًمٙمـ هذا ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل 

شمدومٕمٝم٤م اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م، وأُم٤م ُم٤م يم٤من هذا يًقغ ومٞمٝم٤م آضمتٝم٤مد، وٓ 

ه، وهذا هق اعمٕمٚمقم ُمـ ُمذاهٌٝمؿ ذم وردّ  ٤مرهؾمٌٞمٚمف، وم٢مهنؿ يم٤معمتٗم٘ملم قمغم إٟمٙم

 1"اعمقوٕملم.

 الػرق بني الّسواد األعظم واإلْجاع

قاد إقمٔمؿ سم٤مإلمج٤مع اعمّتَٗمؼ قمغم طمجٞمّتف ٕنّ  ًّ إّول همػُم  هذا وٓ يِمتٌف اًم

 –اًمّث٤مين، وم٢مّٟمف ٓ سمّد ذم اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع ُمـ اشّمٗم٤مق مجٞمِع أهؾ اًمٕمٚمؿ وًمق ؾمٙمقشم٤م 

ومٚمق اظمتٚمػ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕمتؼَميـ أطمد ٓ يٜمٕم٘مد  – قمٜمد سمٕمض إصقًمٞملم

قاد إقمٔمؿ"اإلمج٤مُع طمّج٦م ٓزُم٦م،طمٞمٜمام ًمٗمُظ  ًّ خُي٤مًمػ ذًمَؽ وم٢مّن هذا اًمّٚمٗمَظ  "اًم

يدلُّ قمغم أهّنؿ ىمد اظمتٚمٗمقا قمغم أىمقال ومل يّتٗم٘مقا قمغم رء واطمد. قمغم أّٟمف ًمق ُأريد 

 ًمٗمٔمّٞم٤م.سمف ٟمٗمُس اإلمج٤مع سمنمائٓمف اًمّيورّي٦م ًمّم٤مر ٟمِزاقم٤م 

اًمٙمٗمرة   إّن ٟمّمقص َاًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم داًّم٦م قمغم أّن أيمثرّي٦َم ُمٓمٚمؼ اًمٜم٤ّمس يم٤مٟمقا هؿ

اًمٗمً٘م٦م ٓ يٕمٚمٛمقن احلّؼ وٓ ي٠مشمقن إًمٞمف إّٓ وهؿ يم٤مرهقن ٓ ُي١مُمٜمقن وٓ 

 يِمٙمرون، ومٝمذه سمٕمض أي٤مت ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:

َـّ أَ 
َٓ َيِْمُٙمُرونَ  يْمَثرَ إِنَّ الِلََّ ًَمُذو وَمْْمٍؾ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َوًَمٙمِ   [243]اًمٌ٘مرة :  اًمٜم٤َّمِس 

َـّ  َّٓ اًمٔمَّ ـْ ؾَمٌِٞمِؾ الِلَِّ إِْن َيتٌَُِّٕمقَن إِ َْرِض ُيِْمٚمُّقَك قَم ْٕ ـْ ذِم ا َوإِْن  َوإِْن شُمٓمِْع َأيْمَثَر َُم

                                                          

 ذم اًمٓمٝمر اًمذي واىمٕمٝم٤م ومٞمف، زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد،هؾ ي٘مع اًمٓمالق ذم احلٞمض أو 1

 .214ص 5ج
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َّٓ خَيُْرُصقنَ  ـْ قَمْٝمٍد َوإِْن َوضَم   [116]أٟمٕم٤مم :  ُهْؿ إِ يَْمَثِرِهْؿ ُِم ِٕ ٤م ْدٟمَ َوَُم٤م َوضَمْدَٟم٤م 

َٓ } م[112]إقمراف :  َأيْمَثَرُهْؿ ًَمَٗم٤مؾِمِ٘ملمَ  َـّ َأيْمَثَرُهْؿ 
َّٓ اعْمُتَُّ٘مقَن َوًَمٙمِ إِْن َأْوًمَِٞم٤مُؤُه إِ

يُمقنَ } [34]أٟمٗم٤مل :  {َيْٕمَٚمُٛمقنَ  َّٓ َوُهْؿ ُُمنْمِ ـُ َأيْمثَُرُهْؿ سم٤ِملِلَِّ إِ  {َوَُم٤م ُي١ْمُِم

َٓ وَماَل شَمُؽ ذِم ُِمْرَي٦ٍم ُِمٜمُْف إِٟمَّ } [116]يقؾمػ :  َـّ َأيْمَثَر اًمٜم٤َّمِس 
ـْ َرسمَِّؽ َوًَمٙمِ ُف احْلَؼُّ ُِم

 [17]هقد :  {ُي١ْمُِمٜمُقَن 

َٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ } َـّ َأيْمَثَر اًمٜم٤َّمِس 
َوَُم٤م }[21]يقؾمػ :  {َوالِلَُّ هَم٤مًم٥ٌِم قَمغَم َأُْمِرِه َوًَمٙمِ

 .[113]يقؾمػ :  {َأيْمَثُر اًمٜم٤َّمِس َوًَمْق طَمَرْص٧َم سمُِٛم١ْمُِمٜملِمَ 

ّل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ذم يمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م أّن اًمّديـ ؾمٞمٙمقن وىمد أظمؼم اًمٜمٌ

همري٤ٌم أهُٚمف  يّمػمون همرسم٤مءيمذًمؽ وؾمٞم٠ميت زُم٤من ٓ يٌ٘مك ومٞمف ُمـ اإلؾمالم إّٓ 

إؾمٛمف وٓ يٌ٘مك ُمـ اًم٘مرآن إّٓ رؾمٛمف ويمذًمؽ ؾمٞمٔمّؾ زُم٤مٟم٤م ٓ يٕمرومقن اًمٜم٤ّمس 

٤م ُمـ إطمٙم٤مم ومٞمف ؿمٞمئ٤م ُمـ أطمٙم٤مم اًمّديـ ٓ اًمّّمالة وٓ اًمّّمقم وٓ همػَمّه

٤مقم٦م إّٓ قمغم ِذار اًمٜم٤ّمس وًمئ٤مُمٝمؿ.  ًّ  اًمّديٜمٞم٦م وٓ شم٘مقم اًم

ؿ أن اجلٛمٝمقر واًمًقاد إقمٔمؿ طمج٦موأصؾ ُمـ إصقل اعمٕمتؼمة ًمقؾمٚمّ 

دون  "إقمٔمؿ"ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه أيمثرّي٦َم اًمٜم٤ّمس ذم يمّؾ زُم٤من، وًمٕمّؾ ذم إيراد ًمٗمظ 

وم٤مًمٙمثرُة سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمدد  إؿم٤مرة إمم هذا أيْم٤م، وم٢مّن إقمٔمؿ همػُم إيمثر "إيمثر"

واًمٙمّؿ واًمٕمٔمٛم٦م سم٤مقمت٤ٌمر اًمّّمٗم٦م واًمٙمٞمػ، ومال ُيراد سمف أيمثرهؿ قمددا ورأؾم٤م 

وم٘مط سمؾ ىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمّمداىمف.وٟم٘مؾ اإلُم٤مُم اًمّٓمؼمي مخ٦ًَم أىمقال 

ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٕماّلُم٦ماسمـ سمٓم٤مل قمٜمف ذم ذطمف ًمّمحٞمح اًمٌخ٤مري 

 ه.وشمقارد قمٚمٞمف يمؾُّ ُمـ أشمك سمٕمد
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ىم٤مل اًمٓمؼمى: اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ رم ُمٕمٜمك " ي٘مقل اسمـ سمٓم٤مل رمحف الِل شمٕم٤ممم:

وصٗم٦م اجلامقم٦م اًمتك أُمر سمٚمزوُمٝم٤م، أُمر اًمٜمٌك سمٚمزوم اجلامقم٦م وهنٞمف قمـ اًمٗمرىم٦م،

وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: هق أُمر إجي٤مب وومرض، واجلامقم٦م اًمتك أُمرهؿ سمٚمزوُمٝم٤م: اًمًقاد 

إقمٔمؿ، وىم٤مًمقا: يمؾ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًقاد إقمٔمؿ ُمـ أهؾ اإلؾمالم ُمـ أُمر 

ديٜمٝمؿ ومٝمق احلؼ اًمقاضم٥م واًمٗمرض اًمث٤مسم٧م، اًمذى ٓ جيقز ٕطمد ُمـ اعمًٚمٛملم 

امقم٦م اًمتك أُمر اًمٜمٌك )صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ظمالومف... وىم٤مل آظمرون: اجل

سمٚمزوُمٝم٤م هك مج٤مقم٦م أئٛم٦م اًمٕمٚمامء، وذًمؽ أن الِل ضمٕمٚمٝمؿ طمج٦م قمغم ظمٚم٘مف، 

وإًمٞمٝمؿ شمٗمزع اًمٕم٤مُم٦م رم ديٜمٝم٤م، وهك شمٌع هل٤م، وهؿ اعمٕمٜمٞمقن سم٘مقًمف )صغم الِل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( : )إن الِل ًمـ جيٛمع أُمتك قمغم والًم٦م( . ذيمر ُمـ ىم٤مل ذًمؽ: روى 

راومع ىم٤مل: يم٤مٟمقا إذا ضم٤مءهؿ ؿمكء ًمٞمس رم يمت٤مب الِل وٓ رم  قمـ اعمًٞم٥م سمـ

ؾمٜم٦م رؾمقل الِل ؾمٛمقه صقارم إُمر، ومجٛمٕمقا ًمف اًمٕمٚمامء، وماماضمتٛمع قمٚمٞمف رأهيؿ 

ومٝمق احلؼ. وؾمئؾ قمٌد الِل سمـ اعم٤ٌمرك قمـ اجلامقم٦م اًمذيـ يٜمٌٖمل أن ي٘متدي هبؿ، 

سمـ احلًلم  وم٘م٤مل: أسمق سمٙمر وقمٛمر. ومٚمؿ يزل جيئ طمتك اٟمتٝمك إمم حمٛمد سمـ صم٤مسم٧م

 سمـ واىمد، ىمٚم٧م: ه١مٓء ىمد ُم٤مشمقا ومٛمـ إطمٞم٤مء؟ ىم٤مل: أسمق محزة اًمًٙمرى. 

وىم٤مل آظمرون: اجلامقم٦م اًمتك أُمر رؾمقل الِل سمٚمزوُمٝم٤م: هؿ مج٤مقم٦م اًمّمح٤مسم٦م 

اًمذيـ ىم٤مُمقا سم٤مًمديـ سمٕمد ُمْمٞمف )صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ، طمتك أىم٤مُمقا قمامده 

ؾمقل الِل سمٚمزوُمٝم٤م: مج٤مقم٦م وأرؾمقا أوشم٤مده... وىم٤مل آظمرون: اجلامقم٦م اًمتك أُمر ر

 أهؾ اإلؾمالم ُم٤م يم٤مٟمقا جمتٛمٕملم قمغم أُمر.

ىم٤مل اًمٓمؼمى: واًمّمقاب رم ذًمؽ أٟمف أُمٌر ُمٜمف )صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( سمٚمزوم 

إُم٤مم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وهنك قمـ ومراىمٝمؿ ومٞمام هؿ قمٚمٞمف جمتٛمٕمقن ُمـ شم٠مُمػمهؿ إي٤مه 
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٤مل ومٛمـ ظمرج ُمـ ذًمؽ وم٘مد ٟمٙم٨م سمٞمٕمتف وٟم٘مض قمٝمده سمٕمد وضمقسمف، وىمد ىم

)صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( : )ُمـ ضم٤مء إمم أُمتك ًمٞمٗمرق مج٤مقمتٝمؿ وم٤مضسمقا قمٜم٘مف 

ىم٤مل اعم١مًمػ: وطمدي٨م أسمك سمٙمرة طمج٦م رم ذًمؽ ٕٟمف )صغم الِل   يم٤مئٜم٤م ُمـ يم٤من( 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( أُمره سمٚمزوم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ، وم٤ٌمن أن اجلامقم٦م اعم٠مُمقر 

وم٢مذا مل يٙمـ هلؿ إُم٤مم  سم٤مشم٤ٌمقمٝم٤م هك اًمًقاد إقمٔمؿ ُمع اإلُم٤مم اجل٤مُمع هلؿ،

 1"وم٤مومؽمق أهُؾ اإلؾمالم أطمزاسم٤م ومقاضم٥م اقمتزاُل شمٚمؽ اًمٗمرق يمٚمٝم٤م.

 -ىم٤مل اًمٕم٤مضمُز اًمٗم٘مػم ًمٕمّؾ صٜمٞمَع اعمحّدصملم ِِم٤ّم ُي١مّيد هذا اًم٘مقَل إظمػم 

وذًمؽ أّن أيمثرهؿ يذيمرون  -اًّمذي اظمت٤مره اًمّٓمؼمي ورضّمحف اسمـ سمٓم٤مل وهمػمه

قمغم إئٛم٦م ويمٞمٗمٞم٦ِّم اًمّتٕم٤مُمؾ ُمع ُوٓة  هذه اًمّرواي٤مت ذم سم٤مب اًمِٗمتـ واخلروج

اًمٕماّلُم٦م اعمحّدث أٟمقر ؿم٤مه اًمٙم٤مؿمٛمػمي رمحف الِل  إُمقر.واظمت٤مره إُم٤مُم اًمٕمٍم

طمج٦م.  أيْم٤م، وم٘مد ىم٤مل: وىمد اطمت٩ّم إصقًمٞمقن ُمـ ُمثٚمف قمغم يمقن اإلمج٤مع

ذم ؾمٞم٤مق اًمتحريض قمغم  ام وردْت ىمٚم٧م: وومٞمف ٟمٔمر، وم٢من شمٚمؽ إطم٤مدي٨م إٟمّ 

، ًمئال شمثػم اًمٗمتـ قمٜمد اٟم٘مالب احلٙمقُم٦م، وم٠موص سم٤مشم٤ٌمع إـم٤مقم٦م أوزم إُمر

 2اًمًقاد إقمٔمؿ هلذا.

                                                          

 ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ٓسمـ سمٓم٤مل، يمت٤مب اًمتّٕمٌػم، سم٤مب يمٞمػ إُمر إذا مل شمٙمـ مج٤مقم٦م، 1

 .33ص11ج

 .455 ص4،جيمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،ومٞمض اًم٤ٌمري قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري 2
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 تػسر الّسواد األعظم يف ضوءالروايات

قاد إقمٔمؿ  قمـ أيب ُأُم٤مُم٦م  ًّ روى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واًمٌٞمٝم٘مل وهمػمّه٤م ًمٗمظ اًم

اومؽمىم٧م سمٜمق إهائٞمؾ " ومٗمل اعمّمٜمّػ: "اومؽماق إُُّم٦م"ريض الِل قمٜمف ذم طمدي٨م 

وؾمٌٕملم ومرىم٦م، وشمزيد هذه إُم٦م ومرىم٦م واطمدة،يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ  قمغم واطمدة

 1"اًمًقاد إقمٔمؿ.

ويمذا روى أسمقسمٙمر أضمّري رمحف الِل قمـ أرسمع ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م: أيب اًمدرداء، 

وأيب أُم٤مُم٦م، وواصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ طمديث٤م ُمرومققم٤م إمم اًمٜمٌّل صغّم 

ومؽمىمقا قمغم إطمدى وؾمٌٕملم ومرىم٦م، وم٢من سمٜمل إهائٞمؾ ا" الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ،وومٞمف:

وإن أُمتل ؾمتٗمؽمق قمغم صمالث وؾمٌٕملم واًمٜمّم٤مرى قمغم اصمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م،

ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل الِل ُم٤م اًمًقاد  "ومرىم٦م، يمٚمٝم٤م قمغم اًمْمالًم٦م، إٓ اًمًقاد إقمٔمؿ 

ورواه اهلٞمثٛمل ذم ىمّّم٦م أيب   2إقمٔمؿ؟ ىم٤مل: ُمـ يم٤من قمغم ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميب.

اظمتٚمػ اًمٞمٝمقد قمغم إطمدى وؾمٌٕملم ومرىم٦م، " ُم٦م وومٞمف أّٟمف ىم٤مل:هم٤مًم٥م قمـ أيب ُأُم٤م

ؾمٌٕمقن ومرىم٦م ذم اًمٜم٤مر وواطمدة ذم اجلٜم٦م، واظمتٚمػ اًمٜمّم٤مرى قمغم اصمٜمتلم وؾمٌٕملم 

ومرىم٦م، إطمدى وؾمٌٕمقن ومرىم٦م ذم اًمٜم٤مر وواطمدة ذم اجلٜم٦م، وختتٚمػ هذه إُم٦م قمغم 

٦م. وم٘مٚمٜم٤م: صمالصم٦م وؾمٌٕملم ومرىم٦م، اصمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ومرىم٦م ذم اًمٜم٤مر، وواطمدة ذم اجلٜم

 واه ر ىم٤مل يمالُم٤م قمغم ؾمٜمد احلدي٨م: ىمٚم٧م صُمؿّ  "اٟمٕمتٝمؿ ًمٜم٤م، ىم٤مل: اًمًقاد إقمٔمؿ.

                                                          

 .554 ص7،ج37892،يمت٤مب اجلٛمؾ، رىمؿ احلدي٨م: ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 1

 .433ص 1اجلدال واخلّمقُم٤مت ذم اًمديـ،ج اًمنميٕم٦م ًممضمري،سم٤مب ذم 2
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 1رواه اًمٓمؼماين، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت. اسمـ ُم٤مضمف، واًمؽمُمذي سم٤مظمتّم٤مر.

قاد إقمٔمؿ ويٙمقن اعمراُد سمف ـمري٘م٦َم  ًّ وم٢مْن صّح هذا يٙمقن شمٗمًػما ُمرومققم٤م ًمٚم

 -ؾمٌٞمَؾ اًمّّمح٤مسم٦م اًمٙمِرام اًمؼَمَرة  أهِؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م اًّمذيـ يّتٌٕمقن ذم ديٜمٝمؿ

ٚمػ اًمّّم٤مًمح ًّ وٓ َيٚمتٗمتقن ُمٜمٝمؿ يٛمٞمٜم٤م وٓ ؿِمامٓ. وإذًا ومال يّمّح   -وهؿ اًم

قاد سمام يم٤من ذم زُمٜمٝمؿ،  آؾمتدٓل سم٠ميمثرّي٦م اًمٜم٤ّمس ذم يمّؾ زُم٤من، سمْؾ  ًّ يٜمحٍم اًم

ـّ أن ٓظمالَف ٕطمد ُمـ أهؾ   وأفم

 سم٤مًم٘مٌقل. احلّؼ ذم أّن ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف هق احلّؼ وهق أضمدر

ّن اًمًقاد ًمٞمس  قم٤ٌمرة أوذيمر اًمٕمالُّم٦ُم أمحد سمـ حمّٛمد اًمّروُمل احلٜمٗمل رمحف الِل 

ؽ سمف   ًّ قاد إقمٔمؿ هق احلّؼ أيٜمام يم٤من ؾمقاء مت ًّ قمـ إومراد وإؿمخ٤مص سمؾ اًم

قاد إقمٔمؿ اعمراد سمف ًمزوم احلّؼ واشّم٤ٌمقمف " إيمثرون أو إىمٚمقن. ومٝمق ي٘مقل: ًّ اًم

ؽ سمف ىم ًّ ٚمٞمال واعمخ٤مًمػ ًمف يمثػما ّٕن احلّؼ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اجلامقم٦م وإن يم٤من اعمتٛم

إومم وهؿ اًمّّمح٤مسم٦م، وٓ قِمؼمة إمم يمثرة اًم٤ٌمـمؾ سمٕمدهؿ. وىمد ىم٤مل وُمَْمٞمؾ سمـ 

٤مًمٙملم وإّي٤مك وـمرَق  ًّ قمٞم٤مض ُم٤م ُمٕمٜم٤مه: اًمزم ـمريؼ اهلدى وٓ يّيك ىِمّٚم٦م اًم

 2اًمّْمالًم٦م وٓ شمٖمؽم سمٙمثرة اهل٤مًمٙملم.

قاد إقمٔمؿ قمغم طَمّ٘مٞم٦م يمّؾ ُم٤م يذه٥م إًمٞمف طُمّمٞمٚم٦ُم إُمر أّن آؾمتدٓ ًّ َل سم٤مًم

أيمثُر ُمٓمٚمِؼ اًمٜم٤ّمس أّي٤م يم٤مٟمقا، خُي٤مًمػ اًمٜمّمقَص اًم٘مٓمٕمّٞم٦ِم ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم ومال 

                                                          

 .233ص 6،جع اًمٗمقائد، يمت٤مب ىمت٤مل أهؾ اًمٌٖملجمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌ 1

 .159جم٤مًمس إسمرار، اعمجٚمس اًمّث٤مُمـ قمنم، ص 2
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قِمؼمَة سمف، ويمذا آؾمتدُٓل سم٘مقل أيمثر اعمًٚمٛملم ذم أّي زُم٤من يم٤مٟمقا ٓ يّمّح أيْم٤م 

 قمٜمد اجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ. 

أو ىُمّمد سمف ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف  –قمٜمد إصقًمٞملم  –ّمٓمٚمح ٟمٕمؿ ًمق أريد سمف اإلمج٤مع اعم

سم٘مل اًمٜمّزاُع ومٞمف اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕمقن يمام ورد ذيمُره ذم طمدي٨م شمٗمّرق إُّم٦م عم٤م 

اعمٌتدقم٦م سمف.والِل  اؾمتدُٓل  ٕطمد ُمـ أهؾ احلّؼ وص٤مر إُمُر ُمّتٗم٘م٤م قمٚمٞمف وًمٌٓمؾ

 شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وقمٚمٛمف أشمّؿ وأطمٙمؿ.
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 ق األمة ورشحهحديث تػرّ 

ورد ذم همػم واطمد ُمـ اًمّرواي٤مت احلديثٞم٦م أن أُمر هذه إُّم٦م ٓ يزال         

ُمٗمؽمىم٤م وُمتِمّٕم٤ٌم طمتك أهّن٤م ؾمتٗمؽمق قمغم أيمثر ُمـ ؾمٌٕملم ومرىم٦م وطِمزسم٤م يمٚمُّٝمؿ ذم 

اًمٜم٤ّمر إّٓ اجلامقم٦م اًمقاطمدة وم٢مهّن٤م ؾمتٙمقن ذم اجلٜم٦ّم وشمٜمجق ُمـ اًمٜم٤ّمر، واظمتٚمٗم٧م 

ة اًمٜم٤ّمضمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤ّمر وُمّمداىمٝم٤م. ومٗمل اًمتٕمٌػماُت ذم شمٕمٞملم شمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمحٛمقد

وأهّن٤م  "اجلامقم٦م"و ُروي أهّن٤م  "ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميب"سمٕمض اًمّرواي٤مت أهّن٤م 

قاد إقمٔمؿ" ًّ ٚمُػ أهّن٤م  "اًم ًّ ، صُمّؿ اؿمتٝمر "أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م"واصٓمٚمح اًم

 يمٚم٘م٥ٍم ُم٘مّرر هلؿ ًمدي اعمت٠مظمريـ.

ـْ شمٚمؽ اًمّرواي٤مت:  وإًمٞمؽ ُٟمٌذة ُم

سمًٜمده قمـ قمٌد الِل سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل الِل صغم الِل  : روى اًمؽّمُمذي1

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ًمٞم٠مشملم قمغم أُمتل ُم٤م أشمك قمغم سمٜمل إهائٞمؾ طمذو اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ، طمتك 

إن يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ أشمك أُمف قمالٟمٞم٦م ًمٙم٤من ذم أُمتل ُمـ يّمٜمع ذًمؽ، وإن سمٜمل 

ُمٚم٦م، إهائٞمؾ شمٗمرىم٧م قمغم صمٜمتلم وؾمٌٕملم ُمٚم٦م، وشمٗمؽمق أُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم 

يمٚمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر إٓ ُمٚم٦م واطمدة، ىم٤مًمقا: وُمـ هل ي٤م رؾمقل الِل؟ ىم٤مل:ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف 

 1وأصح٤ميب.

                                                          

 .2641 ، رىمؿ احلدي٨م:ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ت ؿم٤ميمر  1
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: وروى أسمق داؤد سمًٜمده قمـ ؾمّٞمدٟم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من أٟمف ىم٤مم ومٞمٜم٤م وم٘م٤مل: 2

ىمٌٚمٙمؿ ُمـ  أٓ إن ُمـ "أٓ إن رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مم ومٞمٜم٤م وم٘م٤مل: 

ٜمتلم وؾمٌٕملم ُمٚم٦م، وإن هذه اعمٚم٦م ؾمتٗمؽمق قمغم صمالث صم أهؾ اًمٙمت٤مب اومؽمىمقا قمغم

 1وؾمٌٕملم: صمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ذم اًمٜم٤مر، وواطمدة ذم اجلٜم٦م، وهل اجلامقم٦م.

: وروى اسمـ ُم٤مضم٦م قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف 3

إن سمٜمل إهائٞمؾ اومؽمىم٧م قمغم إطمدى وؾمٌٕملم ومرىم٦م، وإن أُمتل  "وؾمٚمؿ: 

 2لم ومرىم٦م، يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر، إٓ واطمدة وهل: اجلامقم٦م.ؾمتٗمؽمق قمغم صمٜمتلم وؾمٌٕم

: وروى اسمـ أيب أؾم٤مُم٦م قمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض الِل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل الِل 4

شمٗمرىم٧م سمٜمق إهائٞمؾ قمغم إطمدى وؾمٌٕملم ومرىم٦م يمٚمٝم٤م ذم  "صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ّمٜمع اًمٜم٤مر إٓ اًمًقاد إقمٔمؿ، وم٘م٤مل رضمؾ إمم ضمٜمٌل: ي٤م أسم٤م أُم٤مُم٦م أُم٤م شمرى ُم٤م ي

ٚمتؿ وإن شمٓمٞمٕمقه هتتدوا ٚمقا وقمٚمٞمٙمؿ ُم٤م محّ اًمًقاد إقمٔمؿ؟ ىم٤مل: قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م محّ 

 3وُم٤م قمغم اًمرؾمقل إٓ اًمٌالغ اعمٌلم.

: وروى اسمـ وو٤مح اًم٘مرـمٌل سمًٜمده قمـ قمٌد الِل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص , قمـ 5

اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ًمٞم٠مشملم قمغم أُمتل ُم٤م أشمك قمغم سمٜمل إهائٞمؾ ُمثؾ 

اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ طمتك ًمق أن ومٞمٝمؿ ُمـ أشمك أُمف قمالٟمٞم٦م يم٤من ذم أُمتل ُمـ  سمٛمثؾ طمذو

                                                          

 .4597 ،رىمؿ احلدي٨م:ؾمٜمـ أيب داود  1

 .3993 ، رىمؿ احلدي٨م:ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  2

 .716، رىمؿ احلدي٨م:ًم٤ٌمطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث سمٖمٞم٦م ا 3
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يّمٜمع ذًمؽ وإن سمٜمل إهائٞمؾ شمٗمرىمقا قمغم صمٜمتلم وؾمٌٕملم ُمٚم٦م  وؾمتٗمؽمق أُمتل 

قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ ُمٚم٦م واطمدة  ىم٤مًمقا: وأي ُمٚم٦م شمٜمٗمٚم٧م 

 1ُمـ اًمٜم٤مر؟ ىم٤مل:ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميب.

 الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: اومؽمىم٧م سمٜمق إهائٞمؾ قمغم :قمـ أٟمس قمـ اًمٜمٌل صغم6

إطمدى وؾمٌٕملم ومرىم٦م، وإن أُمتل ؾمتٗمؽمق قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م، يمٚمٝم٤م ذم 

 2اًمٜم٤مر إٓ اًمًقاد إقمٔمؿ.

وىمد ُروي هذا اعمٗمٝمقم ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ أٟمس سمـ 

 ُم٤مًمؽ، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وقمٌد الِل سمـ قمٛمرو وقمٌد 

ـ قمٛمر، وقمٌد الِل سمـ ُمًٕمقد، وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وُمٕم٤موي٦م سمـ أيب الِل سم

ؾمٗمٞم٤من، وواصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع، وأسمق اًمدرداء، وأسمق أُم٤مُم٦م، وأسمق هريرة ريض الِل 

 3قمٜمٝمؿ.

 
 
 
   

                                                          

 .167ص  2اًمٌدع ٓسمـ وو٤مح ،ج 1

 .313ص 1،ج27اًمنميٕم٦م ًممضمري ،رىمؿ احلدي٨م: 2

ـْ راَم شمٗمّمٞمؾ شمٚمؽ اًمّرواي٤مت ومٚمُٞمالطمظ  3 ؾمقرة إٟمٕم٤مم، احلدي٨م اًمراسمع .ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمٙمِم٤مف"ُم

ىمد ومّّمؾ وأـم٤مل اًمٙمالَم ومٞمف، يمام هق   –اًمّزيٚمٕمل  وهق اًمٕماّلُم٦م مج٤مل اًمّديـ –وم٢مّن ُم١مًمٗمف  ".447 ص 1،جقمنم

 دأسمف رمحف الِل.
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 "أهل السـّة واجلامعة "مباحث مفّؿة تتعّؾق باصطالح 

 كشلة التسّؿي بلهل السـّة   

وُمّمػُم  أّن إُّم٦َم ؾمتٗمؽمق ومِرىم٤م وأطمزاسم٤م،ىمد فمٝمر ُمـ هذه اًمرواي٤مت  اعمذيمقرة 

 –يمّٚمٝمؿ إًمی اًمٜم٤مر إٓواطمدة صمّؿ شمٕمّددت اًمّتٕمٌػماُت ذم شمٕمٞملم هذه اجلامقم٦م اًمٜم٤ّمضمٞم٦م 

ّٓ أّٟمف عم٤م يمُثرِت اًمٌدُع واشّمًٕم٧ِم إهقاء ذم زُمـ اًمّّمح٤مسم٦م  -يمام رأي٧َم  إ

إطمزاب  واًمّت٤مسمٕملم  واُمت٤مزت يمؾُّ مج٤مقم٦م سم٤مؾمؿ خيّّمٝم٤م إّي٤مه٤م ويٛمٞمّزه٤م سملم

واؿمتٝمر إـمالُق  "أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م"إظمرى جل٠م أهُؾ احلّؼ إمم أن ؾُمّٛمقا ب

ـِ اًمِٗمرق اًمْم٤مًّم٦م وصٞم٤مٟم٦م ٓقمت٘م٤مدات اعمًٚمٛملم.  هذا آؾمؿ قمٚمٞمٝمؿ متٞمٞمًزا هلؿ قم

ـْ ُمِمٝمقرة ذم زُمـ يم٤ٌِمر  "أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م"وًمٞمّتْمْح أّن ًمٗمظ  ملْ شمٙم

ٕملم، وُِمـ اعمٕمٚمقم أهّنؿ ملْ يٙم٤مدوا يٗمت٘مروا أيَّ اًمّّمح٤مسم٦م ريض الِل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أمج

اومت٘م٤مر إمم اؾمتخدام ُمثؾ هذه اعمّمٓمٚمح٤مت ُمع أهّنؿ يم٤مٟمقا قمغم اًمًٜم٦ّم اخل٤مًمّم٦م، 

وقمغم احلّؼ اًمٌح٧م اًمّّم٤مذم ُِمـ ٟمٗمح٤مِت اًمٌدقم٦م. وعم٤م طمدث آظمتالوم٤مت 

٧ِم احل٤مضم٦ُم إمم متٞمٞمز ا ًّ حلّؼ واًمٜمّزاقم٤مت ذم آظمر قمٝمد اًمّّمح٤مسم٦م ويم٤ٌمر اًمّت٤مسمٕملم ُم

 واًمًٜم٦ّم ُِمـ اًم٤ٌمـمؾ واًمٌدقم٦م وًمِذا اؿمتٝمر هذا آصٓمالُح وشمت٤مسمع اًمّت٤مسمٕمقن اًمٙمِرام 

وًمِذا ٟمرى هذا اًمّٚمٗمظ ذم  يًتخدُمقن هذا اًمّٚم٘م٥م يم٢مصٓمالح رائ٩م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ.

وهق ُِمـ يم٤ٌمر اًمّت٤مسمٕملم شُمقذّم  –يمالم يم٤ٌمر اًمّت٤مسمٕملم، ومٛمثال ي٘مقل اسمـ ؾمػميـ 

اإلؾمٜم٤مد، ومٚمام وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م، ىم٤مًمقا: ؾمٛمقا ًمٜم٤م  مل يٙمقٟمقا ي٠ًمًمقن قمـ -ه 111ؾمٜم٦م

رضم٤مًمٙمؿ، ومٞمٜمٔمر إمم أهؾ اًمًٜم٦م ومٞم١مظمذ طمديثٝمؿ، ويٜمٔمر إمم أهؾ اًمٌدع ومال 
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إذا سمٚمٖمؽ قمـ رضمؾ سم٤معمنمق  "وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمّثقري رمحف الِل: 1"ي١مظمذ طمديثٝمؿ.

ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م وآظمر سم٤معمٖمرب , وم٤مسمٕم٨م إًمٞمٝمام سم٤مًمًالم وادع هلام , ُم٤م أىمؾ أهؾ اًمًٜم٦م 

هذا "وذيمر اإلُم٤مم اًمّٓمح٤موي رمحف الِل ذم صدر اًمٕم٘مٞمدة اًمّٓمح٤موي٦م  2جلامقم٦م.وا

ذيمر سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم ُمذه٥م وم٘مٝم٤مء اعمٚم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن 

سمـ صم٤مسم٧م اًمٙمقذم وأيب يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري وأيب قمٌد الِل حمٛمد 

 3"سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين روقان الِل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.

 آصٓمالح تل شمتٕمّٚمؼ هبذاوإًمٞمؽ سمٕمض اًمّْمقاسمط واعم٤ٌمطم٨م اعمٌٕمثرة اًمّ 

وأهٚمٝم٤م. وؾمٞمتّْمُح ُمٜمٝم٤م أصقُل أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م وأؾم٤ٌمب اخلروج ُمٜمٝم٤م. إن 

 ؿم٤مءالِل شمٕم٤ممم.

 ادػفوم اإلضايف والّؾؼبي ألهل السـّة واجلامعة

ـْ يديـ سمف وأهؾ  أهُؾ  اًمّدار ؾمّٙم٤مٟمف اًمٌّمء أظمّص اًمٜم٤ّمس سمف، وم٠مهؾ اإلؾمالم ُم

ـْ سملم إظمريـ، مجٕمف أهٚمقن وأهالت، وإه٤مزم:  أو ُماليمف اعمختّّمقن سم٤مًمّدار ُم

ٜم٦م شمّمدي٘م٤م هب٤م واشّم٤ٌمقم٤م هل٤م، وسماِم أّن  4مجع اجلٛمع. ًّ ـْ خيتّص سم٤مًم ٜم٦م ُم ًّ وم٠مهؾ اًم

ٜم٦م إّٓ سم٤مٓطمؽماز قمـ اًمٌدقم٦م. ًّ ٜم٦م ومال يت٠مشّمك آظمتّم٤مُص سم٤مًم ًّ  اًمٌدقم٦َم ٟم٘مٞمُض اًم

                                                          

 .15صحٞمح ُمًٚمؿ،  سم٤مب ذم أن اإلؾمٜم٤مد ُمـ اًمّديـ،ص: 1

 .72ص1ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م،ج 2

 .1اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ص 3

 .151ص1. ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ج89ص4يمت٤مب اًمٕملم ج 4
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ٜم٦ُم ًمٖم٦م سمٛمٕم ًّ ػم واًمٓمريؼ، صمّؿ اؾمُتٕمٛمٚم٧ْم يم٤مصٓمالح ذم قِمدة ومٜمقن واًم ًّ  ٜمك اًم

وُمت٘م٤مسمالت، ومُرسمام ُيًتٕمٛمؾ هذا اًمّٚمٗمُظ ٕىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وشم٘مريراشمف قمٚمٞمف 

اًمّّمٚمقات واًمتًّٚمٞمامت وُرسمام ُيًتٕمٛمؾ يمٛم٘م٤مسمؾ وٟم٘مٞمض ًمٚمٌدقم٦م. وم٠مهؾ اًمًٜم٦ّم 

الم  ًّ ٨ٌّم سماِم ُٟم٘مؾ قمٜمف قمٚمٞمف اًمّّمٚمقة واًم ـْ يتِم ـْ ىمقل وومٕمؾ سم٤معمٕمٜمك إّول َُم ُِم

الم  ًّ وشم٘مرير وٓ يؽمك اًمٕمٛمَؾ سم٤مًمًٜم٦ّم ؾمقاء يم٤من ُم٤مصم٧ٌَم قمٜمف قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

ٜم٦م وٓ  ًّ ؽ سم٤مًم ًّ ـْ يتٛم ومرو٤م وواضم٤ٌم أو همػَم ذًمؽ. وأهؾ اًمًٜم٦ّم سم٤معمٕمٜمك اًمّث٤مين ُم

ٜم٦م ذم ُُمّمٓمٚمح أهؾ اًمًٜم٦ّم  ًّ ـِ اًمٌدقم٦م، وًمٕمّٚمف هق اعمراد سم٤مًم حيٞمد قمٜمٝم٤م وجيتٜم٥َم قم

 واجلامقم٦م.

ـْ مَجع جيَٛمع مَجٕم٤م، واجلٛمع شمْم٤مّم اًمٌّمء واجلامقم٦م ـم٤مئٗم٦م ُمـ واجلامقم ٦م ُِم

واعمراد سم٤مجلامقم٦م ُهٜم٤م مج٤مقم٦ُم اصح٤مسمف قمٚمٞمف اًمّّمٚمقات واًمتًّٚمٞمامت يمام  1اًمٜم٤ّمس.

ـِ اعمٚم٦م  الم طملم ؾُمئؾ قم ًّ وُمّن سمف ذم رواي٦م اًمؽّمُمذي طمٞم٨م ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

ـْ أُّمتف  . ومجامقم٦م 2"ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميب "اًمقاطمدة اًّمتل شمٜمجق ُِمـ اًمٜم٤ّمر ُِم

الم هل اجلامقم٦م احلّ٘م٦م وهل اًمّٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤ّمضمٞم٦م، وٓ  ًّ أصح٤مسمف قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

ٌّٝمؿ  ـْ أطم ري٥َم أهّنؿ ُمّم٤مسمٞمُح اًمّّمدق واهلدى وُمٕم٤ميػم احلّؼ واًمّّمقاب، َُم

ـْ أسمٖمْمٝمؿ ومٌٖمْمف أسمٖمْمٝمؿ. ٌّٝمؿ وَُم الم أطم ًّ ٌّف قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم  ومٌح

 هؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م، أُّم٤م اعمٗمٝمقم اًمّٚم٘مٌل هلذا اعمّمٓمٚمح هذا ُمٗمٝمقم إو٤مذّم ٕ

                                                          

 .479ص1ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م،ج 1

 .2641 ي، رىمؿ احلدي٨م:ؾمٜمـ اًمؽّمُمذ 2
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ـْ خيتّص سم٤مًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م إقمت٘م٤مدا وإٟم٘مٞم٤مدا  وم٠مهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م ُِمـ اًمٜم٤ّمس َُم

ـِ اًمٌدقم٦م واخلروج قماّم ُمْم٧ْم قمٚمٞمف مج٤مقم٦م اًمّّمح٤مسم٦م اًمٙمرام روقان  وحيؽمَز قم

 الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ امجٕملم.

 ذموم؟     أّي بدعة توجب هذا التػّرق اد 

اًمًٜم٦ُّم قم٤ٌمرة قماّم يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌّل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ُمـ اًمٕم٘م٤مئد           

ه اًمٌدقم٦م اًمنّمقمٞم٦م سم٤معمٗمٝمقم اًّمذي ؾمٌؼ ذيمُره   -أّوَل اًمٙمت٤مب  –وإقمامل، وودُّ

ٌَٝم٤م قمـ هذا  وهل شمٕمّؿ أيْم٤م اًمٕم٘م٤مئَد وإقمامَل، ومٝمؾ يمؾُّ سمدقم٦م  خُترج ص٤مطم

قمت٘م٤مدّي٦م؟ أم اًمٌدقم٦م آقمت٘م٤مدّي٦ُم هل اًّمتل شُمّمػّم ص٤مطمٌَٝم٤م اإلـم٤مر،قمٛمٚمّٞم٦م يم٤مٟم٧م أو ا

ـَ اإلشّمّم٤مف سم٠مهؾ اًمًٜم٦ّم.   ُمـ أهؾ اًمٌدقم٦م وحُترُمف ُم

ومٚمٞمّتْمْح أّن ًمٗمَظ اًمٌدقم٦م وإن يم٤من قم٤مُم٤م وٕضمؾ ذًمؽ اًمٕمٛمقم ي٘متيض أْن يتٜم٤موَل 

ـِ اسمتدع أُمرًا ظمرج قمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم وص٤مر ُمـ  مجٞمَع اًمٌدع.وُم٘متْم٤مه أّن يمّؾ ُم

دقم٦م،أّي٦َم سمدقم٦م أطمدصمٝم٤م. إّٓ أّن مجٝمقَر أهؾ اًمٕمٚمؿ ذهٌقا إمم أّن اًمٌدقم٦َم أهؾ اًمٌ

آقمت٘م٤مدي٦م هل ُمٜم٤مُط اخلروج قمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم دون همػمه٤م ُمـ اًمٌدع ّٕن اعمذُمقَم 

هق اًمتٗمّرق واًمتِمٞمّع وهق إّٟمام يت٠مشّمك ُمـ هذا اًمٜمّقع ُمـ اًمٌدقم٤مت. أُّم٤م اًمٌدقم٦م 

واعمٜمع إّٓ أهّن٤م عم٤م مل شمٙمـ أؾم٤مؾم٤م ًمٚمتحّزب اًمٕمٛمٚمّٞم٦م ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م ذم طمٞمّز اًمذّم 

ٌَٝم٤م قمـ هذا احِلّمـ احلّملم.واًمتٗمّرق ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ خُتر   ج ص٤مطم

، ومٞمِمٛمؾ  هل اًمٓمري٘م٦م اعمًٚمقيم٦م واًمًٜم٦ّم"رضم٥م احلٜمٌكم رمحف الِل: ىم٤مل اإلُم٤مُم اسمـ

ؽ سمام يم٤من قمٚمٞمف هق وظمٚمٗم٤مؤه اًمراؿمدون ُمـ آقمت٘م٤مدات وإقمامل  ًّ ذًمؽ اًمتٛم

ٚمػ ىمديام ٓ يٓمٚم٘مقن اؾمَؿ وإىمقال، و ًّ هذه هل اًمًٜم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، وهلذا يم٤من اًم

اًمًٜم٦م إٓ قمغم ُم٤م يِمٛمؾ ذًمؽ يمٚمف، وروي ُمٕمٜمك ذًمؽ قمـ احلًـ وإوزاقمل 
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واًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض. ويمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ خيص اؾمَؿ اًمًٜم٦م سمام يتٕمٚمؼ 

 1"سم٤مٓقمت٘م٤مدات، ٕهن٤م أصؾ اًمديـ، واعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ.

 " ٘مقل اًمٕماّلُم٦م اًمّتٗمت٤مزاين ذم ُم٘م٤مصد اًمّٓم٤مًمٌلم وهق يذيمر طمٙمؿ اعمٌتدع:ي  

ـْ ظم٤مًمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة ويذيمر ذم "ـمري٘م٦َم أهؾ احلّؼ، وهق يم٤مًمٗم٤مؾمؼ. اعمٌتدع هق ُم

ـْ ظم٤مًمػ ـمري٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م"ذطمف:  ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م أسمق اًمٌ٘م٤مء 2."هق ُم

ُمـ ظم٤مًمػ أهؾ اًمًٜم٦م   عاعمٌتدع ذم اًمنم : "اعمٌتدع"اًمٙمٗمقي ُُمٕمّروم٤م ًمٗمظ 

 ."اقمت٘م٤مدا

إهقاء: مجع اهلقى ذم " ويمذًمؽ ي٘مقل اًمِّمٞمخ اًم٘م٤ميض قمٌد اًمٜمٌّل اهلٜمدي:

اًمٚمٖم٦م ُمٞمؾ اًمٜمٗمس ُمٓمٚم٘م٤م. وذم آصٓمالح ُمٞمؾ اًمٜمٗمس إمم ظمالف ُم٤م ي٘متْمٞمف 

اًمنمع. وأهؾ إهقاء يم٤معمٕمتزًم٦م واًمرواومض واخلقارج وهمػم ذًمؽ ُمـ ومرق 

ُدهؿ ُمٕمت٘مَد أهؾ اًمًٜم٦م.وُمٜمٝمؿ اجلؼمي٦م اًمْمالل ومٝمؿ اًمذيـ ٓ يٙمقن ُمٕمت٘م

 واًم٘مدري٦م واًمرواومض واخلقارج 

 "واعمٕمٓمٚم٦م واعمِمٌٝم٦م ويمؾ ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤م قمنم ومرىم٦م ومّم٤مروا اصمٜملم وؾمٌٕملم.

سمٕمد  –"اعمقاىمػ "وي٘مقل اًمٕماّلُم٦م قمْمد اًمّديـ اإلجيل رمحف الِل ذم ظم٤ممت٦م يمت٤مسمف 

 ذم اًمٕم٘م٤مئد ُمثؾ أن ومّّمؾ اًمٙمالم قمغم سمٕمض ُمٕمت٘مدات اًمِٗمرق اًمْم٤مًّم٦م اعمٌتدقم٦م 

 :ومٝمذه هل اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ -اعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م واخلقارج وهمػمه٤م 

                                                          

 .121ص 2ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ت إرٟم١موط، احلدي٨م اًمّث٤مُمـ واًمٕمنمون،ج1

٤مدس، ج 2 ًّ  .463ص3ذح اعم٘م٤مصد ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، اعم٘مّمد اًم
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رؾمقل الِل يمٚمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر .وأُم٤م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اعمًتثٜم٤مة اًمذيـ ىم٤مل اًمٜمٌل قمٚمٞمف 

الم ومٞمٝمؿ هؿ اًمذيـ قمغم ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميب ومٝمؿ إؿم٤مقمرة واًمًٚمػ ُمـ  ًّ اًم

 1امقم٦م  وُمذهٌٝمؿ ظم٤مل قمـ سمدع ه١مٓء.اعمحدصملم وأهؾ اًمًٜم٦م واجل

ُيِمػم  "وىمقًمف: وُمذهٌٝمؿ ظم٤مل قمـ سمدع ه١مٓء"هذه هل اًمِٗمَرُق اًمْم٤مًم٦م"وم٘مقًمف 

ـِ اجلامقم٦م اًمٜم٤ّمضمٞم٦م هل اًمٌدقم٦م آقمت٘م٤مدي٦م  إمم أّن آسمتداع اًّمذي خيرُج سمف اعمرُء قم

 ُمثؾ اًّمتل أطمدصمتٝم٤م شمٚمؽ اًمّٓمقائُػ.

لِل : َواقْمَٚمؿ َأينِّ ىمد أذيمر اعمٌتدقم٦م اسمـ اًمقزير اًمٞمٛمٜمل رمحف ا وي٘مقل اًمٕمالُّم٦م

ٜم٦م يمثػما ذِم يَماَلُمل وَم٠َمُم٤م اعمٌتدقم٦م وم٤مٟمام َأقمٜمِل هبؿ أهؾ اًْمٌدع اًْمُٙمؼْمَى  ًّ َوأهؾ اًم

ْٖمَرى وَماَل شمًٚمؿ ُِمٜمَْٝم٤م ـَم٤مِئَٗم٦م هَم٤مًم٤ٌِم. اًمٖمالة ِِمَـّ يَم٤مُٟمقا.وَم٠َمُم٤م اًْمٌدع ويٍّمح  2اًمّمُّ

ٓ ؿمّؽ أّن اًمّتٗمرىم٦م إّٟمام هق سمح٥ًم "اًمٕماّلُم٦ُماسمـ ىم٤موان اًمِّم٤مومٕمل رمحف الِل: 

آقمت٘م٤مد اًّمذي هق إؾم٤مس وإصؾ،  وإىمقال وإومٕم٤مل ٟم٤مؿمئ٦م وُمتٗمّرقم٦م 

 3قمٚمٞمٝم٤م. 

 فتوى مفّؿة لؾّشقخ الػؼقه رصقد أمحد اجلـجوهي

وىمد أومتك اًمِّمٞمخ اًمٕماّلُم٦م اًمٗم٘مٞمف اعمٗمتل رؿمٞمد أمحد اجلٜمجقهل سمٛمثؾ ذًمؽ، 

ًمٌدع اًّمتل يم٤مٟم٧م رائج٦م ذم زُمٜمف ذم أىمٓم٤مر وذًمؽ أّٟمف ؾُمئؾ قمـ سمٕمض اعمٜمٙمرات وا

                                                          

 .431ص4ذح اعمقاىمػ، ظم٤ممت٦م ًمٚمٛمرصد اًمّراسمع،،ج 1

از ُمـ سمدع أهؾ   2 طْمؽِمَ ِٓ ٤ٌَمب اخْل٤َمُِمس ذِم ا  .84آؾمالم،ص:إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ ، اًْم

 .25ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٕمْمدي٦م،ص 3
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اهلٜمد،هؾ اظمتالف اًمٜم٤ّمس ذم طمٙمٛمٝم٤م حمٛمقد أم ُمذُمقم؟ وم٠مضم٤مب سم٠مّن هذه 

إُمقَر سمِدٌع ُمذُمقُم٦م وآظمتالف ومٞمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م ُمذُمقم ٓ يّمّح ىمٞم٤مؾمف سمام وىمع 

ُمـ آظمتالف سملم إئّٛم٦م اعمجتٝمديـ أو سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًّمذيـ ىم٤مرسمقا درضم٦م 

إّن اعمٌتدقملم ًمألُمقر اجلديدة داظمٚمقن "ٟمٕمؿ: ىمقل اًمٕمٚمامء: ىم٤مل: آضمتٝم٤مد، صُمؿّ 

ومٜمًّٚمؿ. واًم٘مقل اًمّّمحٞمح أهّنؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم  "ذم ُمًٛمك أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م

يمام أّن اًمٗم٤مؾمَؼ ٓ خيرج قمـ اإلؾمالم سمٗمً٘مف يمذًمؽ ٓ خيرج ه١مٓء قمـ ُمًّٛمك 

 طم٥ًم  "أهّنؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم"أهؾ اًمًٜم٦ّم. هذا وىمقًُمٜم٤م 

اًمًٜم٦ّم ومٝمؿ  ىمٝمؿ ًمٗمظ أهؾ اًمًٜم٦ّم ُم٘م٤مسمٚم٦م أهؾ إهقاء. وم٢مْن أريَد سمف ُمتٌّٕمقاإـمال

 ظم٤مرضمقن قمٜمف هبذا اإلـمالق.

اًمٕمٚمامء أهّنؿ ُمثؾ اًمّرواومض ظم٤مرضمقن قمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم ومٚمٞمس  وأُّم٤م ىمقُل 

سمّمقاب، ّٕن اسمتداع اًمّرواومض وهمػمهؿ ُمـ أهؾ إهقاء إلٟمٙم٤مرهؿ 

ويٚمف ومٞمف وُمٌتدقمقا هذه إقمامل اجلديدة ضوري٤مت اًمّديـ وإّٟمام مل يٙمّٗمروا ًمت٤م

جيّقزون سمٕمض إقمامل  اًّمتل يم٤مٟم٧م ظمالف اًمًٜم٦ّم وٓ خي٤مًمٗمقن ذم ضوري٤مت 

 اًمّديـ ومال خيرضمقن قمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم. 

 أّن أهؾ اًمًٜم٦ّم قمغم ُمٕمٜمٞملم : أطمدّه٤م أن يٙمقن ُم٘م٤مسمؾ أهؾ إهقاء  واحل٤مصُؾ 

قمامل أهؾ اًمًٜم٦ّم ومٝمؿ وهؿ داظمٚمقن ومٞمف هبذا اعمٕمٜمك. واًمث٤مين:آشمّم٤مف سم٠م

 1ظم٤مرضمقن قمـ أهٚمٝم٤م هبذا اعمٕمٜمك.

                                                          

 .411سم٤مىمٞم٤مت ومت٤موى رؿمٞمديف، ص: 1
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وهذا هق اعمحِٛمؾ احلًـ  ًم٘مقل َُمـ قمّرف اًمٌدقم٦م سم٤مإلطمداث ذم اًمٕم٘م٤مئد وم٘مط. 

ومال يّمّح آطمتج٤مُج سمٛمثؾ شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمرات قمغم أّن اًمٌدقم٦م اعمذُمقُم٦م واإلطمداث 

ط وٓ يتج٤موز ُمٜمف إمم اًمٕم٤ٌمدات اعمٛمٜمقع ُم٘مّمقر قمغم جم٤مل آقمت٘م٤مد وم٘م

وإقمامل، وم٢مّن هذا اعمقىمػ شُمّم٤مدم اًمّدٓئؾ واًم٘مقاـمع اًّمتل ؾمٌَؼ ذيمُره٤م سمٌمء 

 ُّمـ اًمتٗمّمٞمؾ.

واحل٤مصُؾ أّن اًمٌدقم٦م ًمٗمظ قم٤مم يِمٛمُؾ اًمٕم٘مٞمدَة واًمٕمٛمَؾ واحل٤مَل أُم٤م إـمالق       

ـِ اسمتدع ومی جم٤مل اًمٕم٘مٞمدة ويمذًمؽ ًمٗمُظ اًمٌد قم٦م إذا اعمٌتدع وماليّمّح إٓقمٚمی ُم

ُم٤ميراد سمٚمٗمظ  اؾمُتٕمٛمؾ سم٢مزاء ًمٗمظ اًمًٜم٦م ومی ُمّمٓمٚمح أهؾ اًمًٜم٦م ُيراد سمف ٟمٗمُس 

 ٟمّمقَصٝمؿ.  أهؾ اًمٕمٚمؿ يمامرأي٧َم . هذا ُم٤مذه٥م إًمٞمف مجٝمقرُ اعمٌتدع ومحٙمٛمف طمٙمٛمف

 موقف الّشاضبي يف ذلك

ذه٥م اًمٕمالُّم٦م اعمح٘مؼ اًمِّم٤مـمٌل رمحف الِل إمم أّن ُمٓمٚمَؼ آسمتداع       

ٌَٝم٤م قمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم وُيٚمح٘مف سم٠مهؾ اًمٌدقم٦م واإلطمداث ذم اًمّديـ خُي   -رج ص٤مطم

شُم٘م٤مسمؾ اًمٌدقم٦َم ومٙمام أّن ًمٗمظ اًمًٜم٦ّم شمٕمّؿ  ّٕن اًمًٜم٦ّم  –قمٛمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو اقمت٘م٤مدّي٦م 

اًمٕم٘مٞمدَة واًمٕمٛمَؾ يمذًمؽ ًمٗمُظ اًمٌدقم٦م يِمٛمؾ آقمت٘م٤مد وإقمامَل. واًمّتخّمٞمص 

قمغم ظمالف سمٜمقع دون ٟمقع  حتّٙمؿ وإّدقم٤مء سمٖمػم دًمٞمؾ سمؾ ًم٘مد ىم٤مُم٧م قمدة ىمرائـ 

 هذا اًمّتخّمٞمص واًمتّ٘مٞمٞمد.

 رمحه اهلل تعاىل دٓئل الّشاضبي

  } اؾمتدل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
ٍ
ء ٧َم ُِمٜمُْٝمْؿ ذِم َرْ ًْ ىُمقا ِديٜمَُٝمْؿ َويَم٤مُٟمقا ؿِمَٞمًٕم٤م ًَم ـَ وَمرَّ ِذي إِنَّ اًمَّ

ٌِّئُُٝمْؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٗمَٕمُٚمقنَ  اَم َأُْمُرُهْؿ إمَِم الِلَِّ صُمؿَّ ُيٜمَ       [159: ]أٟمٕم٤مم  {إِٟمَّ
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وم٤مٔي٦مسحي٦م ذم أّن اًمتٗمريؼ اعمذُمقم هق شمٗمريؼ اًمّديـ، واًمّديـ إؾمؿ ًمٚمٕم٘م٤مئد 

وإقمامل مجٞمٕم٤م ٓ اًمٕم٘م٤مئد وم٘مط، ومٙمام أّن اًمٌدقم٦م آقمت٘م٤مدي٦م يتّّمػ ص٤مطمٌُٝم٤م 

ـْ أهؾ اًمًٜم٦ّمؾمقاء  ـْ أطمدصمٝم٤م قم سم٠مهؾ اًمٌدقم٦م يمذًمؽ آسمتداع ذم إقمامل خَيرج َُم

  سمًقاء.

َٓ } سمَِ٘مقل الِل شمٕم٤ممم:واؾمتدل صم٤مٟمٞم٤م أيْم٤م  ٌُِٕمقُه َو تَِ٘مٞماًم وَم٤مشمَّ ًْ اـمِل ُُم َوَأنَّ َهَذا ِسَ

٤ميمُ  ـْ ؾَمٌِٞمٚمِِف َذًمُِٙمْؿ َوصَّ َق سمُِٙمْؿ قَم ٌَُؾ وَمَتَٗمرَّ ًُّ ]أٟمٕم٤مم :  ْؿ سمِِف ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمتَُّ٘مقنَ شَمتٌَُِّٕمقا اًم

153] 

٤مسم٘م٦م.ُمٜمٝم٤م وضمُف آؾمتدٓل سمف أّن الِلَ شمٕم٤ممم ىمد ذيمر أُمقرا ُمتٕمددة ذم أ ًّ ي٤مت اًم

ُم٤م شمتٕمّٚمؼ سم٤مٓقمت٘م٤مد ُمثؾ قمدم اإلذاك سم٤ملِل شمٕم٤ممم، وأيمثُره٤م شمتٕمّٚمؼ سم٤مٕقمامل 

وإومٕم٤مل ُمثؾ اإلطم٤ًمن سم٤مًمقاًمديـ،وقمدم ىمتؾ اًمقًمد ظمِمٞم٦م إُمالق وقمدم ىمتؾ 

اًمٜمّٗمس واإلطمتٞم٤مط طمقل ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ وهمػمه٤م. صمؿ أؿم٤مر الِلُ شمٕم٤ممم إمم اعمجٛمقع 

ٌَؾ ومتٗمّرق سمِٙمؿ قمـ وأّن هذا ساـمل ُمً "سم٘مقًمف:  ًّ ت٘مٞمام وم٤مشّمٌٕمقه وٓ شمّتٌٕمقا اًم

ومجٛمٞمع هذه إُمقر اعمت٘مّدُم٦م ساط الِل احلّؼ وهق ؾمٌٞمؾ أهؾ اًمًٜم٦ّم  "ؾمٌٞمٚمف

ومّّمؾ ومْمٞمٚمتُف  وىمدْ وظمالوُمٝم٤م ؾُمٌؾ ُُمتٗمّرىم٦م قمـ ؾمٌٞمٚمف وهل ؾُمٌؾ أهؾ اًمٌدقم٦م. 

 "ماإلقمتّم٤م"رمحف الِل شمٕم٤ممم اًمٙمالَم ذم هذه اعمًئٚم٦م ذم يمّؾ ُمـ يمِت٤مسمٞمف 

 ."اعمقاوم٘م٤مت"و

واًّمذي قمٚمٞمف اًمٜمٌل وأصح٤مسمف فم٤مهر ذم إصقل  وِِم٤ّم ىم٤مل ذم اعمقاوم٘م٤مت: 

آقمت٘م٤مدي٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م قمغم اجلٛمٚم٦م، مل خيص ُمـ ذًمؽ رء دون رء. وذم أيب 

وإن هذه اعمّٚم٦م ؾمتٗمؽمق قمغم صمالث وؾمٌٕملم:صمٜمت٤من وؾمٌٕمقن، ذم اًمٜم٤مر "داود: 

ٕمٜمك اًمرواي٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م. وىمد روي ُم٤م ، وهل سمٛم "وواطمدة ذم اجلٜم٦م وهل اجلامقم٦م
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يٌلم هذا اعمٕمٜمك، ذيمره اسمـ قمٌد اًمؼم سمًٜمد مل يروف، وإن يم٤من همػمه ىمد هقن إُمر 

ؾمتٗمؽمق أُمتل قمغم سمْمع وؾمٌٕملم ومرىم٦م، أقمٔمٛمٝم٤م ومتٜم٦م اًمذيـ "ومٞمف، أٟمف ىم٤مل: 

ومٝمذا ٟمص قمغم دظمقل  "ي٘مٞمًقن إُمقر سمرأهيؿ ومٞمحٚمقن احلرام وحيرُمقن احلالل

، وهق فم٤مهر: وم٢من "ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميب"ٞم٦م حت٧م ىمقًمف: إصقل اًمٕمٛمٚم

  اعمخ٤مًمػ ذم أصؾ ُمـ أصقل اًمنميٕم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٓ ي٘مٍم قمـ اعمخ٤مًمػ ذم أصؾ

  1ُمـ إصقل آقمت٘م٤مدي٦م ذم هدم اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م.

سمٌمء ُمـ اًمّْمٌط  "اإلقمتّم٤مم "ويمذًمؽ ذيمر هذا اًمّرأَي ذم يمت٤مسمف اعم٤مشمع

ال اعمذيمقرة آٟمٗم٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم أن اًمٗمرق اعمذيمقرة ذم إن هذه إىمق واًمّتحرير ومٞم٘مقل:

احلدي٨م هل اعمٌتدقم٦م ذم ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد قمغم اخلّمقص، يم٤مجلؼمي٦م واًم٘مدري٦م، 

واعمرضمئ٦م وهمػمه٤م وهق ِم٤م يٜمٔمر ومٞمف. وم٢من إؿم٤مرة اًم٘مرآن واحلدي٨م شمدل قمغم قمدم 

وم٠مُم٤م اًمذيـ ذم }اخلّمقص، وهق رأي اًمٓمرـمقر، أومال شمرى إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٓ شمٕمٓمل ظمّمقص٤م ذم اشم٤ٌمع اعمتِم٤مسمف  {ُم٤م شمِم٤مسمف}وُم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  {ؿ زيغىمٚمقهب

ٓ ذم ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد وٓ ذم همػمه٤م، سمؾ اًمّمٞمٖم٦م شمِمٛمؾ ذًمؽ يمٚمف، وم٤مًمتخّمٞمص 

إن اًمذيـ ومرىمقا ديٜمٝمؿ ويم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٤م ًم٧ًم ُمٜمٝمؿ }ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  حتّٙمؿ.

 2ًمٕم٘م٤مئد وهمػمه٤م.ومجٕمؾ ذًمؽ اًمتٗمريؼ ذم اًمديـ، وًمٗمظ اًمديـ يِمٛمؾ ا {ذم رء

                                                          

 .146ص5اعمقاوم٘م٤مت، يمت٤مب اإلضمتٝم٤مد، اًمٓمرف إول ذم آضمتٝم٤مد،ج 1

 .719ص 2آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل ت اهلالزم ،اًم٤ٌمب اًمّت٤مؾمع،ج 2
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وُيٛمٙمـ أن ُيٕمتذر قمـ هذا آؾمتدٓل سم٠مّن شمٗمريَؼ اًمّديـ وإن يم٤من ُمذُمقُم٤م 

ِمٜمققم٤م إّٓ أّن هذا اًمّتٗمريؼ وإٟمِم٤مء اًمِّمٞمع اعمتٗمّرىم٦م واًمِٗمرق اعمختٚمٗم٦م ٓ يتؿ إّٓ 

ـ أهؾ احلّؼ ٕضمؾ آسمتداع ذم اًمٕم٘م٤مئد، واًمت٤ّمريخ ؿم٤مهد أّٟمف ُمٝمام ؿمّذت مج٤مقم٦م قم

يم٤من ؾم٥ٌُم ومرىمتٝمؿ اًمٌدقم٦َم آقمت٘م٤مدي٦م ٓ همػم. أُّم٤م اعمٕم٤ميص واًمٌدُع اًمٕمٛمٚمّٞم٦م 

اعمحْم٦م  ومال شمٗمّرق أطمزاسم٤م وٓ شُمِمّت٧م اعمجتٛمَع. يمٞمػ؟ وُرسمام شَمروج سمٕمُض 

 أٟمقاقمٝم٤م وضمزئٞم٤مهت٤م ومٞمام سملم مج٤مقم٦م أهؾ احلّؼ أيْم٤م.

٠من إهتامُم٤م ُُمٗمرـم٤م سمِ ٟمٕمؿ: إن قُمٜمل سمٛمثؾ هذه اًمٌدقم٤مت قمٜم٤مي٦م سم٤مًمٖم٦م واهتّؿ هب٤م 

طمتّك أوم٣م إُمر إمم  "أهؾ احلّؼ "ضُمٕمؾ ُمـ ُمٝماّمت اًمّديـ و ُِمـ ظمّم٤مئص 

اًمتٗمّرق واًمتحّزب سمًٌٌٝم٤م ًمٙم٤من ًمٚمٙمالم ومٞمٝم٤م ُم٤ًمهم٤م وئمٝمر ٍح أهّن٤م داظمٚم٦م ذم 

 ُمٗمٝمقم هذه أي٦ميمام ومّّمٚمف اًمِّم٤مـمٌل.

ؾم٤ٌمب اًمتِمٞمّع ويمذا ُم٤م ُذيمر ذم أي٦ماًمّث٤مٟمٞم٦م ِِم٤ّم يتٕمّٚمؼ سم٤مٕقمامل ٓ شمٙمقن ُمـ أ

سم٤مإلومراط يم٤من أو سمّمقرة  –واًمتحّزب ومال يٙمقن ُِمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، ٟمٕمؿ: إّن اًمٖمٚمّق 

ُرسمام ُيقصؾ أُمر اخلالف ذم هذه إُمقر إمم طمّد ُيثٛمر اًمتٗمريؼ سملم   –اًمّتٗمريط 

٘م٤مل سم٠مّن اعمراَد ُمـ  إُّم٦م وسمف شمٜمٌمء اًمٗمرُق واجلامقم٤مت اعمختٚمٗم٦م، وُيٛمٙمـ أن يُّ

ساـُمف اًمٙم٤مُمُؾ اًّمذي هق ؾمٌٞمُؾ اًمتّ٘مقى واًمقرع ومٕمغم.َُمـ  ٦مساط الِل ذم أي

ف قمـ مجٞمع ُم٤م  ًَ يُريد أن يًٚمَؽ سمف أن جيتٜم٥م اًمٗمقاطمش واعمٕم٤ميص و يّمقَن ٟمٗم

٤مسم٘م٦م. ًّ  هُنل قمٜمف ذم أي٤مت اًم
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واًّمذي َيتٚمّخص هلذا اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم سمٕمد إُمٕم٤من اًمٜمّٔمر ذم ٟمّمقص اًمٙمت٤مب 

أّن اعمذُمقَم   –اًّمتل ىمْد شم٘مّدم ذيمُر ىُمٓمقف ُمٜمٝم٤م   –أهؾ اًمٕمٚمؿ  واًمًٜم٦ّم وُم٤ٌمطم٨م

هق اًمتٗمّرق ذم اًمّديـ، وهق اعمراُد ذم طمدي٨م شمٗمّرق إُّم٦م، وم٢مّن اًمتٗمّرق اًّمذي 

ّٓ ذم اًمّديـ. صمّؿ هذا اًمتٗمّرق  يًتحّؼ أصح٤مسمف أن يٙمقٟمقا ذم اًمٜم٤ّمر ٓ يٙمقن إ

اع اًمتٗمّرق وأومراده٤م ؾمقاء ٟمِم٠م اعمذُمقُم وإْن يم٤من قم٤مُّم٤م وٕضمٚمف يِمٛمُؾ يمؾَّ اٟمق

ذًمؽ اًمتٗمّرُق سم٥ًٌم آسمتداع ذم جم٤مل اًمٕم٘مٞمدة أو اًمٕمٛمؾ أو سم٥ًٌم أّي ُمٜمٙمر 

وُمٕمّمٞم٦م أظمرى، وم٢مّن طمدي٨َم اًم٤ٌمب ىمْد ؾِمٞمَؼ ًمٌِٞم٤من شمٗمّرق إُم٦م وطمٙمٛمف، هذا 

 ُِمـ وضمٝم٦م اًمٜمّٔمر إصقزم.

زاهل٤م قمـ إُّم٦م وُمع ذًمَؽ يمٚمِّف إذا شم٠مُّمٚمٜم٤م ذم ٟمِم٠مة اًمِٗمرق اًمْم٤مًّم٦م وذم أؾم٤ٌمب إقمت

صمّؿ ٟمٔمرٟم٤م إمم ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن يتّْمُح ًمديٜم٤م أّن اًمتٗمّرق ذم اًمّديـ ٓ يتحّ٘مؼ هم٤مًم٤ٌم إّٓ 

سم٤مإلظمتالف ذم اإلقمت٘م٤مدات واًمٜمّٔمري٤مت، أُّم٤م اًمٕمٛمُؾ اعمجّرد وم٢مُّم٤م أن يٙمقن ُِمـ 

ىمٌٞمؾ اًمّٓم٤مقم٤مت وهل دمٛمُع إُّم٦م وشم١مًمٗمٝم٤م وٓشمٗمّرىمٝم٤م ىمّط أو يٙمقن ُِمـ سم٤مب 

٥ٌّم اإلظمتالَف اعم٤ٌمطم٤مت وسمام  يم٤من اًمٕمٌُد خمػّما ومٞمف سملم أْن ي٠ميت سمف أو يدقمف ٓ ُيً

واًمتٗمّرَق أيْم٤م، ويمذا اعمٕمّمٞم٦م اعمحْم٦م ٓ شُمٜمٌمء اًمتٗمّرَق اعمذُمقَم ُمٝمام ملْ ُيتٓمّرف 

 ذم ؿم٤مهن٤م، وم٢مّن اًمتٓمّرَف واعمٖم٤مَٓة ومٞمٝم٤م ىمد ُيقصؾ إُمَر إمم آسمتداع.

اًمتٗمّرق اعمذُمقَم ذم آسمتداع ذم جم٤مل  وقمغم هذا يرومُع اإلظمتالُف سملَم َُمـ طمٍم

اًمٕم٘مٞمدة وسملَم َُمـ أـمٚمَؼ إُمَر وقمّٛمٛمف إمم يمّؾ سمدقم٦م أو ُمٕمّمٞم٦م، وم٤مّٕوُل صحٞمٌح 

ُِمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمقاىمع وٟمٗمس إُمر سم٢مؾمتٕمراض أطمقال اًمتٗمّرق وأؾم٤ٌمهب٤م، واًمّث٤مين 
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 صقاٌب ٟمٔمرًا إمم اًمقضمٝم٦م إصقًمٞم٦م. والِل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّّمقاب وإًمٞمف اعمرضِمع

 واعمآب.

قمغم ُٟمّمقٍص ًمٌٕمض أئٛم٦م اإلضمتٝم٤مد ُم٤م  –سمٕمد حترير هذا اعمحّؾ  -صُمّؿ وىمٗم٧ُم 

 -وهل ُِمـ أىمدم ُم٤م ُدّون ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف  –اًمّرؾم٤مًم٦م "ي١مّيد هذا. ومٗمل 

ىمٚم٧م ًمف: آظمتالف ُمـ "ًمإلُم٤مم اهلامم حمّٛمد سمـ إدريس اًمِّم٤مومٕمل رمحف الِل:  

ظمر.ىم٤مل: ومام آظمتالف اعمحرم؟ وضمٝملم: أطمدّه٤م: حمرم، وٓ أىمقل ذًمؽ ذم أ

ىمٚم٧م: يمؾ ُم٤م أىم٤مم الِل سمف احلج٦م ذم يمت٤مسمف أو قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف ُمٜمّمقص٤ًم سمٞمٜم٤ًم: مل حيؾ 

آظمتالف ومٞمف عمـ قمٚمٛمف. وُم٤م يم٤من ُمـ ذًمؽ حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ، وُيدرك ىمٞم٤مؾم٤ًم، 

ومذه٥م اعمت٠مول أو اًم٘م٤ميس إمم ُمٕمٜمك حيتٛمٚمف اخلؼم أو اًم٘مٞم٤مس، وإن ظم٤مًمٗمف ومٞمف 

ىمؾ أٟمف ُيَْمٞمَّؼ قمٚمٞمف ِوٞمَؼ اخلالف ذم اعمٜمّمقص.  ىم٤مل: ومٝمؾ ذم هذا همػمه: مل أ

ٌَلم ومرىمؽ سملم آظمتالوملم؟ ىمٚم٧م: ىم٤مل الِل ذم ذم اًمتٗمرق:  ق }طمج٦م شُم وُم٤م شَمَٗمرَّ

وٓ }.وىم٤مل ضمؾ صمٜم٤مؤه: {اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مَب إٓ ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤مءهتؿ اًمٌٞمٜم٦مُ 

وَمَذمَّ آظمتالف {ًمٌٞمٜم٤متشمٙمقٟمقا يم٤مًمذيـ شَمَٗمرىمقا واظمتٚمٗمقا ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤مءهؿ ا

ومٞمام ضم٤مءهتؿ سمف اًمٌٞمٜم٤مت. وم٠مُم٤م ُم٤م يُمٚمِّٗمقا ومٞمف آضمتٝم٤مد، وم٘مد َُمثَّٚمتف ًمؽ سم٤مًم٘مٌٚم٦م 

 1."واًمِمٝم٤مدة وهمػمه٤م

ؿ اإلظمتالِف إمم ٟمققملم وضمٕمؾ اعمحّرَم  ًّ وضمُف شم٤مئٞمده عم٤م شم٘مّدم أّٟمف رمحف الِل ىم

 ٟمّمقٍص ذيمره ذم  ُمٜمٝمام ُم٤م طمدَث ذم اًمٌّٞمٜم٤مت ُِمـ اعم٤ًمئؾ إؾمتدٓٓ ُِمٜمف سمِٕمٛمقم

                                                          

 .561اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمِم٤مومٕمل، سم٤مب آظمتالف،ص: 1
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 يمالُمف وملْ ُي٘مّٞمده سم٤مإلظمتالف ذم جم٤مٍل ُّم٤م.

ـِ اإلُم٤مم اهلامم اعمحّدث قمٌد الِل اسمـ اعم٤ٌمرك  وذيمر اًمٕماّلُم٦م إسمـ سَمّٓم٦م اًمُٕمٙمؼمي قم

وم٠مُّم٤م آظمتالف ومٝمق يٜم٘مًؿ قمغم وضمٝملم: أطمدّه٤م اظمتالٌف "رمحف الِل أّٟمف ىم٤مل:

قد اًمذي ٟمٓمؼ سمف اًمٙمت٤مب اإلىمرار سمف إيامن ورمح٦م وصقاب وهق آظمتالف اعمحٛم

وُمْم٧ْم سمف اًمًٜم٦م وروٞم٧ْم سمف إُم٦م وذًمؽ ذم اًمٗمروع وإطمٙم٤مم اًمتل أصقهل٤م 

شمرضمع إمم اإلمج٤مع وآئتالف. واظمتالف هق يمٗمر وومرىم٦م وؾمخٓم٦م وقمذاب يئقل 

سم٠مهٚمف إمم اًمِمت٤مت واًمتْم٤مهمـ واًمت٤ٌميـ واًمٕمداوة واؾمتحالل اًمدم واعم٤مل وهق 

 1."ت٘م٤مد واًمدي٤مٟم٦ماظمتالف أهؾ اًمزيغ ذم إصقل وآقم

ـْ ذًمؽ يمّٚمف ُم٤م ذيمره اًمِّمٞمُخ اإلُم٤مم وزّم الِل اًمّدهٚمقي  رمحف الِل:  2وًمٕمؾَّ أسَح ُِم

                                                          

 تحذير ُمـ اؾمتامع يمالم ىمقم يريدون ٟم٘مض اإلؾمالم،سم٤مب اًم اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ سمٓم٦م، 1

 .557 ص2ج

ؿمٞمخ اإلؾمالم ىمٓم٥م اًمديـ أمحد وزم الِل سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ وضمٞمف اًمديـ اًمٕمٛمري هق  2

وًمد يقم إرسمٕم٤مء ٕرسمع قمنمة ظمٚمقن ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع  راًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ اًمٜمحري اًمدهٚمقي

اًمده اًمِمٞمخ قمٌد اًمرطمٞمؿ وىمرأ قمٚمٞمف قمنمة وُم٤مئ٦موأًمػ ذم أي٤مم قم٤معمٙمػم أظمذ اًمٕمٚمقم قمـ و

ٛمذ قمغم وصح٥م قمٚمامء احلرُملم صح٦ٌم ذيٗم٦م وشمتٚمّ  ، اعمختٍمة سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م اًمرؾم٤مئؾ

اًمِمٞمخ وومد الِل اعم٤مًمٙمل اعمٙمل واؿمتٖمؾ وـم٤مهر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمردي اعمدين  اًمِمٞمخ أيب

 ًمٜم٘مٚمٞم٦م وُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف:وًمف يدـمقمم ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م وا سم٤مًمدرس ٟمحقًا ُمـ اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م

اًمٗمقز اًمٙمٌػم ذم أصقل اًمتٗمًػم  ،ومتح اًمرمحـ ذم شمرمج٦م اًم٘مرآن سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م طمج٦م الِل اًم٤ٌمًمٖم٦م
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 اًمٕم٘مٞمدة واًمٕمٛمؾ مجٞمٕم٤م سمام فمٝمر ُمـاًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م هؿ أظمذون ذم  أىمقل"

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وضمرى قمٚمٞمف مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وإن اظمتٚمٗمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ 

ٟمص، وٓ فمٝمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اشمٗم٤مق قمٚمٞمف اؾمتدٓٓ ُمٜمٝمؿ سمٌٕمض ومٞمام مل يِمتٝمر ومٞمف 

ُم٤م هٜم٤مًمؽ أو شمٗمًػما عمجٛمٚمف. وهمػم اًمٜم٤مضمٞم٦م يمؾ ومرىم٦م اٟمتحٚم٧م قم٘مٞمدة ظمالف 

 1"قم٘مٞمدة اًمًٚمػ أو قمٛمال دون أقمامهلؿ.

ّن هذه إٟمٗمًف ُم٤م ُيٗمٞمد هذا اعمٕمٜمك، وم٘م٤مل:  –رمحف الِل  –وذيمر اإلُم٤مم اًمِّم٤مـمٌل 

٤م ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ذم ُمٕمٜمك يمكم ذم اًمديـ وىم٤مقمدة ُمـ اًمٗمرق إٟمام شمّمػم ومرىم٤م سمخالومٝم

ىمقاقمد اًمنميٕم٦م، ٓ ذم ضمزئل ُمـ اجلزئٞم٤مت، إذ اجلزئل واًمٗمرع اًمِم٤مذ ٓ يٜمِم٠م 

قمٜمف خم٤مًمٗم٦م ي٘مع سمًٌٌٝم٤م اًمتٗمرق ؿمٞمٕم٤م، وإٟمام يٜمِم٠م اًمتٗمرق قمٜمد وىمقع اعمخ٤مًمٗم٦م ذم 

ه٤م ذم إُمقر اًمٙمٚمٞم٦م، ٕن اًمٙمٚمٞم٤مت شم٘متيض قمددا ُمـ اجلزئٞم٤مت همػم ىمٚمٞمؾ، وؿم٤مذ

اًمٖم٤مًم٥م أن ٓ خيتص سمٛمحؾ دون حمؾ وٓ سم٤ٌمب دون سم٤مب..وجيري جمرى 

اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م يمثرة اجلزئٞم٤مت، وم٢من اعمٌتدع إذا أيمثر ُمـ إٟمِم٤مء اًمٗمروع اعمخؽمقم٦م 

 2قم٤مد ذًمؽ قمغم يمثػم ُمـ اًمنميٕم٦م سم٤معمٕم٤مرو٦م.

                                                                                                                     

شمقذم إمم رمح٦م الِل ؾمٌح٤مٟمف فمٝمػمة يقم اًم٧ًٌم ؾمٚمخ وهمػمه٤م اعمقـم٠م لاعمًقي ذطمو اعمّمٗمل

 .856ص6ج ،ٟمزه٦م اخلقاـمر.سمٛمديٜم٦م دهكم ؿمٝمر الِل اعمحرم ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم وُم٤مئ٦م وأًمػ

 .288ص1،جأسمقاب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مطمج٦م الِل اًم٤ٌمًمٖم٦م،  1

 .712ص 2آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل ت اهلالزم،اًم٤ٌمب اًمّت٤مؾمع، ذح طمدي٨م شمٗمرق إُم٦م،ج 2
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 آختالف اإلجتفادي والتػّرق

جتٝمديـ سمٜم٤مًء قمغم اظمتالف ٓ ري٥َم أّن ُم٤م طمدَث ُِمـ اخلالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء اعم

ُمٜم٤مهجٝمؿ وـُمرق اؾمتدٓهلؿ سم٤مًمٜمّّمقص همػُم داظمٍؾ ذم هذا احلٙمؿ ىمّط، ومال هذا 

اخلالُف ُمذُمقٌم وٓ هق ُيقضم٥م اًمتٗمّرق واًمتحّزب طمّتك يقضم٥م اشمّم٤موَمٝمؿ 

سم٤مًمٌدقم٦م، وقمٚمٞمف وم٠مشْم٤ٌمع اعمذاه٥م إرسمٕم٦م اعمتٌققم٦م يمّٚمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م 

ـْ ومٕمؾ ذًمؽ ُِمٜمٝمؿ واقمت٘مد سمام اظمؽمقمف هق أو  ُم٤م مل خي٤مًمٗمقا ذم أصقل اًمٕم٘م٤مئد، وَُم

ـْ أهؾ اًمٌدقم٦م. وهذا يمام ذه٥م  همػُمه ُُمّم٤مدُم٤م ٕهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م يٙمقن ُِم

ـ احلٜم٤مسمٚم٦م إمم  سمٕمُض أشم٤ٌمع احلٜمٗمٞم٦ّم ذم اًمٗمروع إمم قم٘م٤مئد أهؾ اإلقمتزال،و يمثػٌم ُمِّ

يٙمقُن ُمٜم٤مـم٤م ٕهؾ  قم٘مٞمدة اًمتّجًٞمؿ.  واعم٘مّمقد أّن اخلالف اًمٗمرقمل اًمٗم٘مٝمل ٓ

اًمًٜم٦ّم واًمٌدقم٦م  ويمذا إّن جمّرَد شم٘مٚمٞمدهؿ ًمٞم٧ًْم سمٌِدقم٦م يمام أّن اظمتالَف ه١مٓء 

 اعمجتٝمديـ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ًمٞمس سمٛمذُمقم وٓ يّمّح اًم٘مقُل سمٙمقٟمف سمِدقم٦م. 

اًّمذي هق  –وُِمـ اًمُٖمٚمّق اعمٗمِرط واجِلٗم٤مء اعمدِهش أن جُيٕمؾ ُمثُؾ هذا آظمتالف 

ُمـ آظمتالف  - ٞمٚم٦م ًمّمداىم٦م اإلؾمالم وطمّ٘مٞمتفاظمتالف رمح٦م وؾمٕم٦م وُمٞمزة مج

اًّمذي ورد اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم سمذُّمف وُمٜمٕمف، وشمٜمزُل أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًّمتل وردت 

ذم اظمتالف احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ قمغم ُمثؾ هذه آظمتالوم٤مت اًّمتل ُم٤م زاًم٧م وٓ شمزول 

ؾم٤مري٦م ُمـ ًمدن قمٝمد اًمٜمٌّقة إمم يقُمٜم٤م هذا، ويًتٛمر إمم ُم٤مدام اًمٕم٘مؾ واًمّديـ 

 أهٚمٝمام.و

يم٤من  :-قمغم ُم٤م رواه اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمف -ٕمؿ ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمِّم٤مومٕمل رمحف الِل وٟمِ  

اًمِم٤مومٕمل رمحف الِل جيٕمؾ ه١مٓء اعمختٚمٗملم ذم ُمٕمٜمك اعمجتٛمٕملم طمٞم٨م إن يمؾ 

واطمد ُمٜمٝمؿ أدى ُم٤م يمٚمػ ُمـ آضمتٝم٤مد ومل خي٤مًمػ يمت٤مسم٤م وٓ ؾمٜم٦م ىم٤مئٛم٦م سمٚمٖمتف 
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ٔمر ذم اًم٘مٞم٤مس وم٠مداه إمم همػم ُم٤م أدى وٓ إمج٤مقم٤م وٓ ىمٞم٤مؾم٤م صحٞمح٤م قمٜمده، إٟمام ٟم

إًمٞمف ص٤مطمٌف، يمام أداه اًمتقضمف إمم اًمٌٞم٧م سمدٓئؾ اًمٜمجقم وهمػمه٤م إمم همػم ُم٤م أدى 

إًمٞمف ص٤مطمٌف، ومٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يٙمقن ُم١مدي٤م ذم اًمٔم٤مهر ُم٤م يمٚمػ ويرومع قمٜمف إصمؿ 

ُم٤م هم٤مب قمٜمف أو أظمٓم٠مه ُمـ اًمت٠مويؾ اًمّمحٞمح أو اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م أو اًم٘مٞم٤مس 

ٚمػ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، ومٛمـ ؾمٚمؽ ُمـ وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر ؾمٌٞمؾ اًمّمحٞمح إذ مل يٙم

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ومٞمام أمجٕمقا قمٚمٞمف واظمتٚمٗمقا ومٞمف يم٤مٟمقا يم٤مًمٗمرىم٦م اًمقاطمدة وهل 

اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٙمؾ ُمٜمٝمؿ أظمذ 

 1 اًمتقومٞمؼ.سمقصمٞم٘م٦م ومٞمام يرى ومٞمام شمٌع ومٞمف ُمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م أو اإلمج٤مع.وسم٤ملِل

وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي رمحف الِل ذم يمت٤مسمف قمغم ٟمٗمس هذا          

وىمد قمٚمِؿ يمؾُّ ذي قم٘مؾ ُِمـ أصح٤مب اعم٘م٤مٓت اعمٜمًقسم٦م امم أن اًمٜمٌل "اعمقوقع:

 صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اًمًالم مل ُيرد سم٤مًمٗمرق اعمذُمقُم٦م اًمتل أهؾ اًمٜم٤مر ومِرَق 

 2."ذم ومروع اًمٗم٘مف ُمع اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم اصقل اًمديـاًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ اظمتٚمٗمقا 

ُم٤م يقّوح اًمٗمرَق سملم  –طمدي٨م شمٗمّرق إُّم٦م  –وذم ٟمٗمس هذا احلدي٨م 

اإلظمتالف اعمذُمقم اًّمذي ُيٗميض أهَٚمف إمم اًمٜم٤ّمر وسملم اإلظمتالف اإلضمتٝم٤مدي 

اًّمذي هق اظمتالف رمح٦م وإئتالف، وم٢مّٟمف ٟمّص قمغم أّن مج٤مقم٦َم إصح٤مب طمّؼ 

ُؽ واًمتِم٨ٌُّم هب٤م ًمٙمؾِّ وهل اجلامقم٦م اًمٜمّ  ًّ ٤مضمٞم٦م واًمٕمروة اًمقصم٘مك اًّمذي يٚمزم اًمتٛم

                                                          

 .234،ص:سم٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمًٜم٦م واضمتٜم٤مب اًمٌدقم٦م، قمت٘م٤مد ًمٚمٌٞمٝم٘ملاإل 1

 .6رق،اًم٤ٌمب إول،ص: رق سملم اًمٗمِ اًمٗمَ  2



155 

َُمـ أراد أْن يدوَم قمغم احلّؼ ويٕمتزَل مجٞمع ومِرِق اًمٜم٤ّمر، وهذا اإلظمتالف 

اإلضمتٝم٤مدي يم٤من ضم٤مري٤م ؾم٤مئٖم٤م سمٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم ُمئ٤مت ُِمـ اعم٤ًمئؾ قمغم ُم٤م ٓ خيٗمك 

 قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ.

 أشباب اخلروج عن أهل السـّة

مج٤مقم٦م اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام  "أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م"اجلامقم٦مذم ُمّمٓمٚمح  ـُمِ  اعمرادُ 

ويم٠مهّنؿ ُمٕم٤ميػم ًمٚمحّؼ ومٛمـ ىم٤مل سمٙمٗمرهؿ أو والهلؿ  أو اىمتحؿ شمقهٞمٜمَٝمؿ 

وآؾمتٝمزاَء هبؿ  ٓ يٙمقن ىمّط ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م: ّٕٟمف ص٤مر قمغم ظمالف 

ـ سمٕمْمٝمؿ ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُِمـ ُمدح سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م واإلقمؽماف سم٤مًمٗمْمؾ واًمٙمامل ُم

ف قمغم وّد ُم٤م يم٤من اًمٜمٌّك  ًَ ًمٌٕمض، سمؾ اًمّتح٘مٞمؼ أّن ُمثَؾ هذا اًمِم٘مّل جيٕمُؾ ٟمٗم

اًمٙمريؿ قمٚمٞمف اًمّّمالة واًمتًّٚمٞمؿ قمٚمٞمف وم٢مّٟمف صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أصمٜمك يمثػما قمغم 

أصح٤مسمف وومّْمٚمٝمؿ قمغم همػمهؿ وطمّذر إُّم٦َم ُمـ اًمقىمقع ومٞمٝمؿ وذم أقمراوٝمؿ يمام 

قمـ قمٌد الِل سمـ ُمٖمٗمؾ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل الِل  : –قمغم ُم٤مرواه اًمؽّمُمذي  –ىم٤مل 

صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ الِل الِل ذم أصح٤ميب، ٓ شمتخذوهؿ همرو٤م سمٕمدي، ومٛمـ 

ٌّٝمؿ ومٌحٌل أطمٌٝمؿ، وُمـ أسمٖمْمٝمؿ ومٌٌٖميض أسمٖمْمٝمؿ، وُمـ آذاهؿ وم٘مد آذاين،  أطم

 1وُمـ آذاين وم٘مد آذى الِل، وُمـ آذى الِل ومٞمقؿمؽ أن ي٠مظمذه.

 إكؽار اإلْجاع ابتداع

 اإلمج٤مُع اًمنّمقمل اعمّتٗمؼ، ومٛمـ مل يَر اإلمج٤مع طمّج٦م  "اجلامقم٦م  " ُمٗمٝمقم يدظمُؾ ذم

                                                          

 .3862 ي٨م:ؾمٜمـ اًمؽّمُمذي، رىمؿ احلد1
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ٓ يٙمقن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم، ىم٤مل الِل  -يمام ٟمًٌف إصقًمٞمقن إمم اًمٜمّٔم٤مم اعمٕمتززم  –

َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعْم١ُمْ }شمٕم٤ممم:  ٌَلمَّ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَم ؾُمقَل ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمرَّ ُِمٜملَِم َوَُم

ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِفِ   [115]اًمٜم٤ًمء :  ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما  ُٟمَقًمِّ

ٕٟمف ًمق اظمتٚمػ اعمجتٝمدون ذم ٟمقع ُِمـ اإلمج٤مع  "اعمّتٗمؼ "إّٟمام ىُمّٞمد اإلمج٤مُع سم٘مٞمد 

ٙمقيت  ًّ ـَ اإلمج٤مع اًمنمقمّل أم ٓ؟ يمام اظمتٚمٗمقا ذم طمّجٞم٦م اإلمج٤مع اًم أّٟمف هؾ يم٤من ُِم

٦م إمم أّٟمف إمج٤مع وطمّج٦م سمٞمٜمام أّن اإلُم٤مم اًمِّم٤مومٕمل رمحف الِل ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ومذه٥م احلٜمٗمٞمّ 

ـْ شم٤مسمٕمف ُمـ  ذًمؽ ومل يٕمّده ُمـ اإلمج٤مع اًمنمقمل، ومال خيرج اإلُم٤مم اًمِّم٤مومٕمل وَُم

 أهؾ اًمًٜم٦ّم هبذا آظمتالف ىمّط.

ـ اجلامقم٦م مج٤مقم٦م أصح٤مب اًمٜمٌّل اًمٙمريؿ صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وعم٤م يم٤من اعمراد ُمِ 

الم  يمام يدّل  ًّ ومال قمؼمة سم٤مظمتالف  "ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميب "قمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًم

وىمع سمٕمدهؿ قمغم ظمالف ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف، ومام وىمع ُمـ آظمتالف ذم اًمٕم٘م٤مئد 

اًمديٜمٞم٦م ومتًؽ سمف سمٕمض اجلامقم٤مت  اعمت٠مظمرةسمٕمد إٟم٘مراض قمٍمهؿ ومت٤مم 

٨ٌّم سم٘مقل أطمد سمٕمدهؿ إذا يم٤من  قمٝمدهؿ ٓ قمؼمَة سمف وٓ قمذَر ًمرضمؾ ذم اًمتِم

 ظمالف ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف.

  تصػقة آختالفات يف اعتؼادات أهل السـّة 

ـْ أهؾ اًمًٜم٦ّم ـمْٕمـ وؾُم٦ٌّم ٓ يرو٤مه أّي  إّن اإلشّمّم٤مَف  سم٤مًمٌدقم٦م واخلروَج ُِم

ـْ ُيدقمك إمم أْن يٜمٌَذ ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمٌدقم٤مت واعمحدصم٤مت يّدقمل  ُمًٚمؿ.وًمذا ومٙمّؾ ُم

قم٦م وآسمتداع. وٓ يٙم٤مد ُيقضمد أّٟمام هق قمٚمٞمف هل اًمًٜم٦ّم اًمًٜمٞم٦م وهق سمريء ُمـ اًمٌد

ـْ ُيًّٚمؿ قمغم ٟمٗمًف أّٟمف ُمٌتدع و٤مل صُمّؿ ُيٍّم قمٚمٞمف. وقمغم هذا  قمغم وضمف إرض َُم
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ـْ ُمٞمزان ُيقزن سمف هذه اًمّدقم٤موي وَيٗمّمؾ سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ وُيٛمّٞمَز اًمٖم٨مَّ  ومٝمؾ ُِم

ٛملم ذم أُمث٤مل هذه اًمٜمّزاقم٤مت؟ ًّ  ُمـ اًم

ظمتالف واّدقمك يمّؾ ُمٜمٝمؿ أّٟمام هق قمٚمٞمف واجلقاب ٟمٕمؿ: ُمٝمام ٟمِم٠م ُمثُؾ هذا آ     

هق ُمًٚمؽ أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م، ُيٜمٔمر ذم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م اعمختٚمٗم٦م ومٞمٝم٤م: وم٢من يم٤مٟم٧م 

ُمـ اعم٤ًمئؾ اًماّليت ًمإلضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م ُم٤ًمغ هيقُن ذًمؽ آظمتالف وٓ خيرج أطمد 

ٌّٝمقا  ُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٗمٝمقم أهؾ اًمًٜم٦ّم سمٛمحض هذا آظمتالف. وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن ُيٜم

اًمٖمٚمّق ذم اًمّديـ وقمدم رقم٤مي٦م أدب آظمتالف ذم اخلالومٞم٤مت. وم٢من يمّؾ ُم٤م قمغم ذّم 

ؾم٤مغ ومٞمف اإلضمتٝم٤مُد ذقم٤م ٓ يّمٚمُح أن شمٙمقن ىمٓم٤ٌم وُمدارا ًمٚمحّ٘م٤مٟمٞم٦م واًمٌٓمالن 

وُمٜم٤مـم٤م ًمإلسمتداع واًمّتْمٚمٞمؾ. وهذا ّٕن يماّل ُمـ اإلضمتٝم٤مد واًمؽّمضمٞمح سمف ُمـ 

عمجتٝمديـ سمؾ اًمّّمقاب ومٞمف اعمٔمٜمقٟم٤مت اًّمتل ٓ يّمّح اًم٘مٓمُع ومٞمٝم٤م سم٘مقل أطمد ُمـ ا

ُمذهٌٜم٤م صقاب حيتٛمؾ اخلٓم٠م وُمذه٥م خم٤مًمٗمٜم٤م ذم هذا "أن ّي٘مقل اجلٛمٞمُع 

، ومال شمْمٚمٞمَؾ ومٞمف وٓ "اإلضمتٝم٤مد  ظمٓم٠م حيتٛمؾ اًمّّمقاب واًمٕمٚمُؿ قمٜمد الِل اًمٕماّلم

 شمٌديَع. 

طمدث ُمثُؾ هذا آظمتالف ذم همػم اعمجتٝمدات وم٤محلؾُّ أْن ُيرضمع ومٞمٝم٤م إمم  وإنْ 

ؽ يمؾ ـم٤مئٗم٦م قمغم شمٚمؽ إصقل، أصقل اًمٗم٘مف واإل ًّ ؾمتدٓل ويٕمرض ُمتٛم

ومٛمـ صم٧ٌم دقمقاه وُمقاوم٘متف ًمٚمًٜم٦ّم واجلامقم٦م يٙمقن ُمٜمف وَُمـ ٓ ومال وٓ قِمؼمة 

سم٤مإلّدقم٤مء اعمحض و يمذا ٓ قمذر ٕطمد ذم اإلضمتٝم٤مد ذم ُمثؾ شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ 

اعمٜمّمقص٦م وم٢من ًمٙمّؾ رء جم٤مل ظم٤مّص سمف وًمٞمس اًم٘مٓمٕمٞم٤مت واعمٜمّمقص٤مت جم٤مٓ 

 ّط.ًمإلضمتٝم٤مد ىم
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 أقسام آعتؼاديات وحؽم اخلالف فقفا

إّن اعم٤ًمئؾ اًّمتل اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م أهُؾ اًم٘مٌٚم٦م وشمٗمّرىمقا ٕضمٚمٝم٤م قمغم ٟمققملم: ٟمقع 

ٟمٓم٘م٧م سمف إي٤مت وصّح٧م سمف اًمًٜم٦ّم وضمرى قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُّم٦م ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م 

واًمّت٤مسمٕملم ُمثُؾ قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف ووزِن إقمامل واعمرور قمغم اًمٍّماط 

ُم٤مت إوًمٞم٤مء وهمػمه٤م ُمـ اعم٤ًمئؾ اًماّليت وردت ومٞمف اًمٜمّّمقص واًمرؤي٦م  ويمرا

 اًمٍّمحي٦م واقمت٘مده٤م ؾمٚمػ هذه إُّم٦م. 

ٚمػ  ًّ واًم٘مًؿ اًمّث٤مين اعم٤ًمئؾ اًّمتل مل يٜمٓمؼ سمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ومل يتٙمّٚمؿ ومٞمف اًم

اًمّّم٤مًمح، صمّؿ ضم٤مء سمٕمدهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ شمٙمّٚمؿ ومٞمف حلقائ٩م وُمّم٤مًمح ديٜمٞم٦ّم 

ٙمّٚمؿ ومٞمٝم٤م واظمتٚمػ أراءهؿ ذم حت٘مٞم٘مٝم٤م يمٛم٤ًمئؾ إُمقر ؾمٜمح٧م هلؿ، ومجرى اًمت

اًمٕم٤مُّم٦م اًّمتل ومّّمٚمٝم٤م اعمتٙمّٚمٛمقن ذم يمتٌٝمؿ ويمذًمؽ ُم٤ٌمطم٨م اجلقاهر وإقمراض 

وإسمٓم٤مل اهلٞمقمم اًّمتل يٗميض اًم٘مقُل هب٤م إمم ىِمدم اًمٕم٤ممل وىمْد ىم٤مل سمف يمثػم ُمـ 

ن إلصم٤ٌمت اًمٗمالؾمٗم٦م ويمذًمؽ إصم٤ٌمت اجلزء اًّمذي ٓ يتجّزى اًّمذي أصمٌتف اعمتٙمّٚمٛمق

 طمدوث اًمٕم٤ممل وضمقاز إقم٤مدة اعمٕمدوم.

ومٛمدار اًمًٜمّٞم٦م واًمٌدقمّٞم٦م وُمٜم٤مُط اهلدى واًمّْمالل هق اًمٜمّقع إّول ُمـ اعم٤ًمئؾ، 

ومٛمـ أٟمٙمر  ؿمٞمئ٤م ُّمٜمٝم٤م خيرج قمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م يمام هق طم٤مل اعمٕمتزًم٦م 

ه اعمث٤مسم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمرق اإلؾمالُمّٞم٦م. أُّم٤م اًمٜمّقع اًمّث٤مين ُمـ اعم٤ًمئؾ  ومٚمٞم٧ًْم هبذ

ـْ أهؾ اًمًٜم٦ّم واإلشّمّم٤مف سم٠مهؾ اًمٌدقم٦م،   وٓ ُي١مّدي آظمتالف ومٞمٝم٤م إمم اخلروج ُم
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 1إّٓ أن ُيٗميض إٟمٙم٤مره٤م إمم إٟمٙم٤مر رء ُمـ اًمٜمّقع إّول أو إمم أّي اسمتداع آظمر.

 أّمة اإلجابة "بلّمتي "ادراد 

ؾمتحدث ُم٤م طمدصم٧م و –ذم اًمّرواي٤مت اعمت٘مّدُم٦م  –إن اعمراَد هبذه اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م 

وشمٗمؽمق ومٞمام سملم اعمًٚمٛملم، ومال قمؼمَة سمٛمـ ظمرج سم٤مسمتداقمف قمـ اًمّديـ  وارشمّد سمف. 

الم  ًّ ُمِمػم إزم هذه اًمٜمّٙمت٦م وم٢مّن اعمراَد سمف أُّم٦م  "أُّمتل "وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًم

اإلضم٤مسم٦م، ويمذًمؽ اًمتِّمٌٞمف سم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّّم٤مري ُم١مّيد هلذا اعمقىمػ أيْم٤م، ٕهّنؿ إّٟمام 

 أطمزاهبؿ ُمع اإلشّمّم٤مف سم٤مًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍّماٟمٞم٦م، ٓ أهّنؿ شمٗمّرىمقا واٟمخرـمقا ذم

ظمرضمقا  سم٤مسمتداقمٝمؿ وشمٗمّرىمٝمؿ قمـ اًمٞمٝمقدي٦م أو اًمٜمٍّماٟمٞم٦م. وم٤مًمّٔم٤مهر أّن اعمًٚمٛملم 

يتحّزسمقن ويٗمؽمىمقن ُمع سم٘م٤مء وصػ اإليامن واإلؾمالم، وصدُر احلدي٨م يدّل 

الم: قمٚمٞمف طمٞم٨م ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّّمالة  ًّ غم سمٜمل ًمٞم٠مشملم قمغم أُمتل ُم٤م أشمك قم"واًم

ُمٜمٝمؿ ُمـ أشمك أُمف قمالٟمٞم٦م ًمٙم٤من ذم  إهائٞمؾ طمذو اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ، طمتك إن يم٤من

 ".2أُمتل ُمـ يّمٜمع ذًمؽ

ىمقًمف ؾمتٗمؽمق أُمتل قمغم  ي٘مقل اًمٕماّلُم٦م اخلٓم٤ميب رمحف الِل ذم ذح احلدي٨م: 

صمالث وؾمٌٕملم ُمٚم٦م ومٞمف دًٓم٦م قمغم أن هذه اًمٗمرق يمٚمٝم٤م همػم ظم٤مرضم٦م ُمـ اًمديـ إذ 

ويمذًمؽ ي٘مقل اًمٕماّلُم٦م  3 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٚمٝمؿ ُمـ أُمتف.ىمد ضمٕمٚمٝمؿ اًمٜمٌل صغم الِل

                                                          

 .51ص1، ج "طمج٦م الِل اًم٤ٌمًمٖم٦م "اٟمٔمر عمزيد اًمتٗمّمٞمؾ يمت٤مب 1

 .2641، رىمؿ احلدي٨م:ُم٤م ضم٤مء ذم اومؽماق هذه إُم٦مؾمٜمـ اًمؽّمُمذي،  2

 .295ص 4ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ،يمت٤مب ذح اًمًٜم٦م،ج 3
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واعمراد أُّم٦م اإلضم٤مسم٦م يمام ُمّر، وٓ جم٤مل ًمٚمحٛمؾ قمغم  اًم٘م٤ميض اًمٌٞم٤ميض رمحف الِل :

 1أُّم٦م اًمّدقمقة ًمٕمدم اٟمٓم٤ٌمق اًمٕمدد قمٚمٞمٝم٤م، وشمٕمٞملم أّول احلدي٨م سمخالومف.

 بعض أمارات أهل السـّة واجلامعة

.  أُم٤مراِت هذه اًمّٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤ّمضمٞم٦م وأفمٝمره٤مـ أسح اًمقؾمٓمّٞم٦ُم واإلقمتداُل ُمِ       

وهل ُِمـ أيمؼم ُِمٞمزات هذه اجلامقم٦م اًّمتل هب٤م متت٤مز قمـ همػمه٤م ذم ُمٜمٝمجّٞمتٝم٤م 

ٚمػ اًمّّم٤مًمح ذم قم٘م٤مئدهؿ وأقمامهلؿ ظمػم  ًّ وؾمٚمقيمٝم٤م ُمـ اجلامقم٤مت واًمِٗمرق، واًم

ـْ أراد اًمّتٗمّمٞمؾ ومٕمٚمٞمف أن  أؾمقة وأومْمُؾ ىمدوة وأووح ُمرآة هلذه اًمقؾمٓمّٞم٦م.َُم

اقمت٘م٤مداهتؿ وأؿمٖم٤مهلؿ وطمٞم٤مهَتؿ سمٛمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ أّي٤م يم٤مٟمقا، ومٛمثال ُمذهٌٝمؿ ذم ُي٘م٤مرن 

ٛم٦م ويمذا ُمقىِمٗمٝمؿ ذم  ًّ اًمّّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م ُمتقؾّمط سملم شمٜمزيف اعمٕمّٓمٚم٦م وشمِمٌٞم٦م اعمج

أهؾ اًمٌٞم٧م سملم إومراط اًمّرواومض وشمٗمريط اخلقارج، ويمذا ُمًٚمٙمٝمؿ ذم أومٕم٤مل 

اًمتّٙمٗمػم ُمثؾ شمِمديد  اإلٟم٤ًمن دون اجلؼم واإلؾمت٘مالل، ويمذًمؽ ُم٤م ؿمّددوا ذم

 يم٤معمرضمئ٦م، ومجٛمٞمعإُمر إًمٖم٤مء وٓأًمٖمقااخلقارج طمٞم٨م يمّٗمروا سم٤معمٕم٤ميص واًمٙم٤ٌمئر

 وظمػم إُمقر أوؾمٓمٝم٤م. واإلقمتدال اًمتقؾّمط قمغم ُمٌٜمّل  ُم٤ميم٤مٟمقاقمٚمٞمف

وىمد ُأؿمػم ذم سمٕمض اًمّرواي٤مت إمم أّن هذا اًمتقؾّمط ُمـ قمالُم٤مت اًمٍّماط 

ـْ ؾمّٞمدٟم٤م قمٌد اعمًت٘مٞمؿ اًّمذي ُمـ ؾمٚمٙمف ًم٘مل الِلَ ؾم٤معم٤م  وٟم٤مضمٞم٤م. روى اًمؽّمُمذي قم

ىم٤مل: ظمّط ًمٜم٤م رؾمقل الِل صغم الِل قمٚمٞمف  الِل سمـ ُمًٕمقد ريض الِل شمٕم٤ممم قمٜمف:

، صمؿ ظمط ظمٓمقـم٤م قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ "هذا ؾمٌٞمؾ الِل  "وؾمٚمؿ ظمٓم٤م، صمؿ ىم٤مل: 

                                                          

 .51إؿم٤مرات اعمرام ُمـ قم٤ٌمرات اإلُم٤مم، ص 1
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قمغم يمؾ ؾمٌٞمؾ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمٓم٤من  -ىم٤مل يزيد: ُمتٗمرىم٦م  -هذه ؾمٌؾ  "ؿمامًمف، صمؿ ىم٤مل: 

أ: )وأن هذا ساـمل ُمًت٘مٞمام وم٤مشمٌٕمقه وٓ شمتٌٕمقا اًمًٌؾ، ، صمؿ ىمر"يدقمق إًمٞمف 

 1ومتٗمرق سمٙمؿ قمـ ؾمٌٞمٚمف(.

وم٤محلدي٨م دّل دًٓم٦م سحي٦م أّن ؾمٌٞمَؾ الِل ُمتقؾّمط سملم ؾُمٌؾ اًمّْمالًم٦م اعمتٗمّرىم٦م، 

قمـ قمٌد  ي٘مقل اًمٕماّلُم٦م اعمحّدث ُُمٔمٝمر اًمّديـ اًمّزيداين ذم ذح هذا احلدي٨م:

هذا إؿم٤مرة إمم أن ؾمٌٞمؾ الِل وؾمط ًمٞمس  "هذا ؾمٌٞمؾ الِل"الِل سمـ ُمًٕمقد ىمقًمف: 

ومٞمف شم٘مّمػم وٓ إهاف، وؾمٌٞمؾ أهؾ اًمٌدع ُم٤مئؾ إمم ضم٤مٟم٥م: يٕمٜمل: ومٞمف شم٘مّمػم 

ي٘مقل اجلؼمي: يمؾ ُم٤م جيري قمغم اًمٕم٤ٌمد ومٝمق سمت٘مدير  أو همٚمق ُمث٤مًمف ُم٠ًمًم٦م اًم٘مدر.

الِل شمٕم٤ممم وٓ يم٥ًم وٓ اظمتٞم٤مر ًمٚمٕمٌد ومٞمف، وهذا ُم٤مئؾ قمـ ـمريؼ احلؼ: ٕٟمف 

ٓم٤مل اًمٙمت٥م واًمرؾمؾ: ٕٟمف إذا مل يٙمـ ًمٚمٕمٌد اظمتٞم٤مر يٙمقن جملء يٗميض إمم إسم

اًمرؾمؾ واًمٙمت٥م قمٌث٤م, ويمذًمؽ ىمقل اعمٕمتزًم٦م ُم٤مئؾ قمـ ـمريؼ احلؼ: ٕهنؿ جيٕمٚمقن 

اًمٜم٤مس ظم٤مًم٘م٦م أومٕم٤مهل٤م ، وطمٞمٜمئذ يٙمقن اًمٜم٤مس ذيم٤مء الِل شمٕم٤ممم. وأُم٤م ىمقل أهؾ 

٤ٌمد ومٝمق سم٘مْم٤مء اًمًٜم٦م ومٝمق اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ: ٕهنؿ ي٘مقًمقن يمؾ ُم٤م جيري قمغم اًمٕم

الِل وىمدره، وسم٠مومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد واظمتٞم٤مرهؿ سمخٚمؼ الِل أومٕم٤مهلؿ ذم اًمقىم٧م اًمذي ىمدر 

الِل شمٕم٤ممم أن يٗمٕمٚمقه٤م، وم٤مخل٤مًمؼ هق الِل شمٕم٤ممم، واعمٙمت٥ًم هق اًمٕمٌد. ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ق سمٙمؿ قمـ ؾمٌٞمٚمف وأن هذا ساـمل ُمًت٘مٞمام وم٤مشمٌٕمقه وٓ شمتٌٕمقا اًمًٌؾ ومتٗمرّ }

 1.{قن٤ميمؿ سمف ًمٕمٚمٙمؿ شمت٘مذًمٙمؿ وّص 

                                                          

 .4142ُمًٜمد أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م، رىمؿ احلدي٨م: 1
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 قضّقة جتّزي أهل السـة  

ُِمـ اجلدير سم٤ِمًمٌح٨م واًمّتح٘مٞمؼ أّن آسمتداع ذم ُمًئٚم٦م واطمدة واإلطمداَث 

أْم ٓ؟ وهؾ  "أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م  "اعمذُمقم ومٞمٝم٤م هؾ يٙمٗمل ذم اخلروج قمـ 

يتّّمػ ص٤مطمٌُف سم٤مٓسمتداع واعمروق ُِمـ اجلامقم٦م اًمٜم٤ّمضمٞم٦م أم ٓ؟ وقمغم اًمّث٤مين ومٝمؾ 

ديد ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًّمتل يٙمقن اخلالف ومٞمٝم٤م ُمع شمٚمؽ اًمّٓم٤مئٗم٦م هٜم٤مك ُمٕمٞم٤مر وحت

اعمٜمّمقرة ظمروضم٤م قمـ هذه اجل٤مدة  أم ُيٗمّقض هذا إُمُر إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمّؾ 

 قمٍم وُمٙم٤من سمِدون أن يٙمقن ًمف ُمٕمٞم٤مر وُمٞمزان؟

ىمٌؾ اخلقض ذم هذا اعمٌح٨م أّٟمٜمل مل أوُمز قمغم ضمقاب سيح وسمح٨م  وًمٞمّتْمْح 

ذيـ شمٙمّٚمٛمقا قمغم أُمث٤مل هذه اعم٤ًمئؾ ُمع ـمقل ُمٜمّ٘مح ذم يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمّ 

ّٓ أّٟمٜمل سماِم ىمْمٞم٧م  -طم٥ًم ضُمٝمدي اًم٘م٤مس اًمٗم٤مشمر  –اًمٌح٨م واًمّتٜم٘مٞم٥م قمٜمف  إ

سُمره٦م ُمـ اًمّزُم٤من ذم طمّؾ هذه اًمٕمقيّم٤مت ُأريد أن أذيمر هم٤مي٦َم ُم٤م وصٚم٧ُم إًمٞمف ذم 

هذا اًم٤ٌمب ًمِٙمل يتٗمّٙمر ومٞمف أهُؾ اًمٕمٚمؿ  وُيٜمٌّٝمقٟمٜمل إّي٤مي إن أظمٓم٠مُت ومٞمف 

ـْ ختٚمق و ـْ  –إن ؿم٤مءالِل شمٕم٤ممم   –ُيرؿِمدوٟمٜمل إمم احلّؼ واًمّّمقاب، ومٚم اعمٕمٛمقرُة قم

 أُمث٤مل هقٓء اًمٕمٚمامء اًمٜم٤ّمصحلم اعمخٚمّملم.

قم٤مُّم٦م ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف واقمت٘م٤مداشمف قمٚمٞمف  "اًمًٜم٦ّمَ "ِِم٤ّم ٓ ؿمّؽ ومٞمف أّن 

الم، ويمذًمؽ ًمٗمظ  ًّ ٞمع ُم٤م يم٤من أيْم٤م، ومٝمل قم٤ٌمرة قمـ مج"اجلامقم٦م "اًمّّمالة واًم

                                                                                                                     

 ج يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اإلقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم، ذح اعمّم٤مسمٞمح،اعمٗم٤مشمٞمح ذم  1
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قمٚمٞمف اًمّّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ريض الِل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ. وىمد ُذيمرومٞمامشم٘مدم ُِمـ ىمٌؾ أّن ُمدار 

اًمتٗمّرق اعمذُمقم هق اًمتٗمّرق ذم أصقل آقمت٘م٤مدي٤مت ٓ ذم ومروع إقمامل وم٢مّن 

ٌَٝم٤م قمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم واًمٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤ّمضمٞم٦م، ومٕمغم هذا  اعمٕمّمٞم٦م اعمحْم٦م ٓ خُترج ص٤مطم

ة قمـ مجٞمع ُم٤م صم٧ٌَم قمٜمف وقمٜمٝمؿ صغّم الِل قمٚمٞمٝمؿ وؾمّٚمؿ قِم٤ٌمر "أهؾ اًمًٜم٦ّم  "يٙمقن 

ُمـ آقمت٘م٤مدي٤مت واًمٜمّٔمري٤مت وطم٤مُل اًمٌدقم٦م وأهؾ اًمٌدقم٦م ٓ خيتٚمػ قمـ هذا، 

 ومٝمل قم٤ٌمرة قمـ وّد اًمًٜم٦ّم وهل شمٕمّؿ مجٞمَع اًمٌدع آقمت٘م٤مدي٦م.

٨ٌَّم سمجٛمٞمع اًمٕم٘م٤مئد اًمّيوري٦م  ومٞمِمؽمط ًمٙمقن اًمِّمخص قمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم أن يتِم

قمـ اًمٜمٌّل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وقمـ أصح٤مسمف اًمٙمرام اًمؼمرة وٓ  اًّمتل ىمد صمٌت٧ْم 

ذم ىمقًمف  "ُم٤م"خي٤مًمػ ُمٕمٝمؿ ذم أّي قم٘مٞمدة ُمـ قم٘م٤مئدهؿ اًمّث٤مسمت٦م. وشمٕمٛمٞمؿ ًمٗمظ 

الم  ًّ ي١مّيد هذا أيْم٤م، ويمذًمؽ شم٘م٤مسمؾ  "ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميب "قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

ُيقّوح هذا إُمَر  ًمٗمٔمل اًمًٜم٦ّم واًمٌدقم٦م  واصٓمالطمل أهؾ اًمًٜم٦ّم وأهؾ اًمٌدقم٦م

ـْ مل  وُيِمّٞمد سمٜمٞم٤مَٟمف وم٢مّن أهؾ احلّؼ ىمد اشمٗم٘مقا قمغم أن ٓ ومّمَؾ وُٓمٜمزًم٦َم سمٞمٜمٝمام، وُم

ـْ أهؾ اًمٌدقم٦م ٓ حم٤مًم٦م. ـْ أهؾ اًمًٜم٦ّم يٙمقن ُِم  يٙمـ ُِم

وُِمـ ُم١مّيدات هذا اًمٗمٙمر أّن اًمٙمؾَّ ىمد اشمٗم٘مقا قمغم أّٟمف ٓ يٚمزم ًمٙمقن اًمّرضمؾ ُمـ 

ّؼ مجٞمع ُم٤ًمئٚمٝمؿ سم٠من يٌتدَع ذم مجٞمع اقمت٘م٤مداهتؿ، أهؾ اًمٌدقم٦م أن خُي٤مًمػ أهَؾ احل

وم٢مّن ُمثؾ هذا اًمتٗمّرق مل يقضمد ذم أّي ومرىم٦م ُمـ ومِرق اعمًٚمٛملم اًمّزائٖم٦م اعم٤موٞم٦م ىمّط 

ُمثؾ اخلقارج واًمّرواومض واعمٕمتزًم٦م  واعمرضمئ٦م واًم٘مدري٦م واجلؼمّي٦م، وم٢مّن يماّل ُمـ 

قٟمقا أن يٌتدقمقا ُِمـ ه١مٓء ىمد اشمٗم٘مقا ذم يمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ ُمع أهؾ احلّؼ ومل يٙم

قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ ذم مجٞمع آقمت٘م٤مدات اًمّديٜمٞم٦م، ومث٧ٌم أّن آسمتداع ذم مجٞمع اًمٕم٘م٤مئد 

 همػُم ُمنموط سم٤مٓشمٗم٤مق. 
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صُمّؿ مل يٙمـ هٜم٤مك أّي طمّد ُمٜمْمٌط وهم٤مي٦م ُمت٘مّررة ُم٤م إذا وصؾ آسمتداع إًمٞمٝم٤م 

ًمف،  خيرج سمف اًمّرضمُؾ قمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم وُمـ مل يّمؾ اسمتداقمف إًمٞمٝم٤م ُي٤ًمُمح وُيٖمتٗمر

اجلٛمٞمع ومل حيّدد أّي طمّد آظمر يتٕملّم إىمؾُّ ًمف وُيٜم٤مط  وم٢مذا مل يُِمؽمط آسمتداع ذم

 إُمر سمف.

ت إىمدام  ّٓ ٟمٕمؿ: إّن هذا إُمَر ًمٞمس سمِٛمٞمًقر سمؾ هق ُمـ أصٕم٥م اعم٤ًمئؾ وُمز

وُمٕمثر اًمٕم٘مقل وإومٝم٤مم وإىمدام ومٕمغم وزّم إُمر وقمغم يمؾِّ ُمـ يريد إىمتح٤مم 

ؼ ويتٌلّم ويتٗمّٙمر ومٞمف وُيامرس اًمٗم٘مف اًمٕم٘مدي واًمقاىمٕمل هذا اًم٤ٌمب أن يتح٘مّ 

ٓمحٞم٦م واإلؾمتٕمج٤مل واًمتٕمّّم٥م. ًّ ف قمـ اًم ًّ  وجيٜم٥ّم ٟمٗم

ومُٕمٚمؿ أّن َُمـ أطمدَث ذم ُمًئٚم٦م ُّمـ اعم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مدّي٦م اًماّلزُم٦م وظم٤مًمػ أهَؾ 

اًمًٜم٦ّم ومٞمٝم٤م خَيرج قمـ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة، وقمغم هذا ومح٤مُل اًمًٜم٦ّم واًمٌدقم٦م 

ِل اإليامن واًمٙمٗمر واعمقصقوملم هبام ومال يّمّح اإليامُن ذم ٟمٔمر وأهٚمِٝمام يمح٤م

ـِ اًمّرؾمقل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  اًمِّم٤مرع إّٓ إذا أُمـ اًمّرضمؾ سمجٛمٞمع ُم٤مصم٧ٌم قم

 ضورة طمٞمٜمام أّن اًمٙمٗمر يٙمٗمٞمف أن جيحد ؿمٞمئ٤م واطمدا ُمٜمٝم٤م.

ـِ  "آصقل اعمٜمٞمٗم٦م  "وِِم٤ّم ي١مّيد هذا ُم٤م ٟم٘مٚمف اًم٘م٤ميض اًمٌٞم٤ميض رمحف الِل ذم قم

طمّدصمٜمل مَح٤َّمد قَمـ "ًمإلُم٤مم ايب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمّٕمامن رمحف الِل أّٟمف ىم٤مل:  "اًمٗم٘مف آسمًط"

ُٕمقد ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقل الِل صغم الِل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ ًْ َوُمـ أطمدث "إسِْمَراِهٞمؿ اسْمـ َُم

ؾْماَلم وم٘مدْ   هٚمؽ َوُمـ اسمتدع  طَمدصم٤م ذِم اإْلِ
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ـْ وّؾ وَمِٗمل اًمٜم٤َّمر ًمؽ أومتك ؿمٞمُخ ُمِم٤مئخٜم٤م اًمٕماّلُم٦م وًمذ1."سمِدقَم٦م وم٘مد وّؾ َوُم

ـْ أسمٖمَض ؾمّٞمَدٟم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ  رمحف الِل: 2اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم أذف قمكم اًمّتٝم٤مٟمقي أّن َُم

ـْ أهؾ اًمًٜم٦ّمواجلامقم٦م.  3أيب ؾمٗمٞم٤من ريض الِل شمٕم٤ممم قمٜمف قمٛمدا وىمٚم٤ٌم ومٝمق ظم٤مرج قم

 

 

                                                          

 .3آصقل اعمٜمٞمٗم٦م ًمإلُم٤مم ايب طمٜمٞمٗم٦م، خمٓمقط، ًمقطم٦م  1

اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف اًمداقمٞم٦م اًمٙمٌػمأذف قمكم سمـ قمٌد احلؼ احلٜمٗمل اًمتٝم٤مٟمقي وًمد سمتٝم٤مٟمف هق 2

وىمرأ اعمختٍمات قمغم ُمقٟٓم٤م خلٛمس ظمٚمقن ُمـ رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م صمامٟملم وُم٤مئتلم سمٕمد إًمػ 

ومتح حمٛمد اًمتٝم٤مٟمقي واعمقًمقي ُمٜمٗمٕم٧م قمكم اًمديقسمٜمدي وىمرأ أيمثر يمت٥م اعمٜمٓمؼ واحلٙمٛم٦م 

وسمٕمض اًمٗم٘مف وإصقل قمغم ُمقٟٓم٤م حمٛمقد طمًـ اًمديقسمٜمدي اعمحدث واحلدي٨م واًمتٗمًػم 

 ظمذأقمغم ُمقٟٓم٤م يٕم٘مقب سمـ ِمٚمقك اًمٕمكم اًمٜم٤مٟمقشمقي، يمٚمٝم٤م ذم اعمدرؾم٦ماًمٕم٤مًمٞم٦م سمديقسمٜمد. 

ًمٓمري٘م٦م قمـ اًمِمٞمخ اعمج٤مهد احل٤مج اُمداد الِل وص٤مر ُمرضمٕم٤ًم ذم اًمؽمسمٞم٦م واإلرؿم٤مدوإصالح ا

 اًمٜمٗمقس وهتذي٥م إظمالق، شمِمد إًمٞمف اًمرطم٤مل وي٘مّمده اًمراهمٌقن ذم ذًمؽ ُمـ أىم٤ميص اًمٌالد

وأداٟمٞمٝم٤م، واٟمتٝم٧م إًمٞمف اًمري٤مؾم٦م ذم شمرسمٞم٦م اعمريديـ وإرؿم٤مد اًمٓم٤مًمٌلم وىمد يم٤من ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء 

ًمذيـ ٟمٗمع الِل سمٛمقاقمٔمٝمؿ وُم١مًمٗم٤مهتؿ وُم١مًمٗم٤مهتؿ ايمثر ُمـ ُم٤مة وقمدُمـ جمدد اًمٚمٛمٚم٦م اًمرسم٤مٟمٞملم ا

واًمٗمتقى واًمًٚمقك وهمػمه٤م ُمـ قمٚمقم وومٜمقن ؿمتك شمقذم إمم رمح٦م الِل  وًمف يدـمقمم ذم اًمتٗمًػم

شمٕم٤ممم ًم٧ًم قمنمة ظمٚمقن ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمتلم وصمالصمامئ٦م وأًمػ وىمد سمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر 

 ".راضمْع ًمٚمّتٗمّمٞمؾ 1178ص8،جذم هت٤مٟمف هبقن. ٟمزه٦م اخلقاـمراصمٜمتلم وصمامٟملم ؾمٜم٦م، ودومـ 

 رمحف الِل. ًمٚمِمٞمخ قمزيز احلًـ جمذوب "اذف اًمًقاٟمح

 .412ص5إُمداد اًمٗمت٤موى،ج 3
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 بدع العؼائد

إّن آقمت٘م٤مَد جم٤مٌل رطم٥م واؾمع ؿم٤مَع ومٞمف أٟمقاٌع ُمـ اًمٌدع واعمحدصم٤مت، ُِمٜمٝم٤م ُم٤م 

أومْم٧م سم٠مصح٤مهب٤م إمم طمدود اًمٙمٗمر واعمروق ُمـ اًمّديـ وُِمٜمٝم٤م ُم٤م هق أهقن ُمـ 

ٌُٝم٤م هب٤م ًمٙمـ ٓ ري٥َم ذم ذُّمٝم٤م وطمرُمتٝم٤م قمٜمد ذًمؽ، ومٚمٞم٧ًْم سمِٙمٗمر وٓ يٙمّٗمر  ص٤مطم

 الِل شمٕم٤ممم.

ـ سمدع اًمٕم٘م٤مئد مجٞمع اقمت٘م٤مدات اًمٗمرق اًمْم٤مًّم٦م ُمثؾ اخلقارج واعمٕمتزًم٦م ُمِ 

واجلؼمي٦م واًم٘مدري٦م اًّمتل ىمْد ؿمّذوا ومٞمٝم٤م قمـ مجٝمقر إُّم٦م واٟمٗمردوا هب٤م، ومٙمّؾ 

قن اظمؽمقمقه٤م سمدون سمره٤من ُمـ اًمنّمع  شمٙم -طم٥ًم زقمٛمٝمؿ  –قم٘مٞمدة ديٜمٞم٦م 

سمدقم٦م وذًمؽ ُمثؾ اًمتّٙمٗمػم سمٛمجّرد ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م واًم٘مقل سمخروج ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة 

قمـ اإلؾمالم أو اعمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم واقمت٘م٤مد أّن اإلٟم٤ًمن جمٌقر حمض،أو ىم٤مدر 

ُمٓمٚمؼ واًم٘مقل سمٕمّمٛم٦م إئٛم٦م وسمٜمٗمس اإلُم٤مُم٦م اًّمتل اصٓمٚمحٝم٤م اًمّرواومض 

٤ميص ٓ شمّي ىمّط وإٟمٙم٤مر واًم٘مقل سم٠مّن إقمامل اًمّّم٤محل٦م ٓ شُمٗمٞمد ؿمٞمئ٤م واعمٕم

ِـّ أّن إُمر أٟمػ،ويمذًمؽ اًم٘مقُل سمتجٞمًؿ الِل شمٕم٤ممم أو إصم٤ٌمُت سمٕمِض  اًمت٘مدير،وفم

اًمّٚمقازم اعمختّم٦م سم٤مجلًؿ ًمذاشمف شمٕم٤ممم وشم٘مّدس وإٟمٙم٤مر اًمّّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م اًّمتل 

 وردْت ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ومٞمٝم٤م، ُِمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ومٝمل سمِدع إو٤مومٞم٦م.

 قدةضابطة آبتداع يف العؼ 

ـْ  هذا  ُمْٝمام يت٠مُّمؾ اًمّرضمؾ ذم قم٘م٤مئد اًمٗمرق اًمّْم٤مًم٦م اًمّزائٖم٦م جيد حمدصم٤مت يمثػمة ُِم

اًم٘مٌٞمؾ، واًمّْم٤مسمٓم٦م أّن يمّؾ قم٘مٞمدة اظمؽُمقم٧ْم سمدون دٓئؾ اًمنّمع اعمٕمتؼمة وضُمٕمٚم٧م 

ـْ ؾمٚمؽ ُمًٚمٙمف  –ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمّديٜمٞم٦م  ومٝمل شمٙمقن سمدقم٦م -قمغم زقمؿ اعمخؽمع وَُم
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دًمٞمؾ سمدقم٦م ُمذُمقُم٦م ومام سم٤مًمؽ ذم اإلطمداث  وُمذُمقُم٦م، وإذا يم٤من اإلطمداُث سمال

ـْ هذا اًم٘مٌٞمؾ إٟمٙم٤مُر اًمٕم٘م٤مئد اًمّث٤مسمت٦م سمدٓئؾ  ظمالَف اًمّدًمٞمؾ ومٝمل سمدقم٦م سماِل ري٥م وُِم

اًمنّمع. ومٙمام أّن إطمداَث اًمٕم٘مٞمدة اًمّديٜمٞم٦م زي٤مدة ذم اًمّديـ يمذا إٟمٙم٤مره٤م ٟم٘مّم٤من ذم 

ـِ اًمّدٓئؾ اًمنّمقمٞم٦م  -اًمّديـ، ويماِلّه٤م   ٜمٞمٕم٦م ُمذُمقُم٦م.سمدقم٦م ؿم –إذا دمّردا قم

يمثػمة إّٓ أّن اعم٘مّمقَد سم٤مًمّذيمر هٜم٤م -سمدع اًمٕم٘م٤مئد  –وقمغم هذا وم٠مُمث٤مُل هذه اًمٌدع 

ٓ ومٕمؾ  –سمٕمُض أٟمقاقمٝم٤م اًّمتل ؿم٤مقم٧م وذاقم٧م و يم٠مهّن٤م أطم٤مـم٧م أو حتٞمط إُّم٦َم 

وُمـ إؾمػ ضمدا أهن٤مٓ شمٕمّد سمدقم٦م ُمع أهّن٤م ُمـ أؿمٜمع اًمٌدقم٤مت  –الِل ذًمؽ 

 اًمٜمّقع: وُِمـ هذا وأىمٌحٝم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م.

 :سمدقم٦م طمرّي٦م إدي٤من وسمدقم٦م اقمت٘م٤مد طمّ٘مٞم٦م مجٞمع اعمذاه٥م.1

ٞم٤مؾم٦م واإلدارة.2 ًّ ـِ اًمّدوًم٦م أو اًم  : اقمت٘م٤مد شمْمٞمٞمؼ اًمّديـ وومّمٚمف قم

ـْ 3 : ارشمٙم٤مب اعمٕمّمٞم٦م سم٢مؾمؿ اًمّدقمقة وظمدُم٦م اًمّديـ، واًمّتٝم٤مون ذم اًمقاضم٤ٌمت ُِم

 أُمقر اًمّديـ سمحّج٦م اًمتحّٛمؾ وطمًـ اخلٚمؼ.

ـْ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر إّن هذه إُمقر هل٤م أ ٟمح٤مء ؿمتّك  وشمٙمّٚمؿ قمٚمٞمف يمثػٌم ُِم

واًمّت٤مريخ. سمٕمْمٝمؿ سم٤مإلمج٤مل واإلجي٤مز وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمّتٗمّمٞمؾ واإلـمٜم٤مب، أُّم٤م هٜم٤م 

ـْ ُيريد شمٗمّمٞمَؾ هذه  يذيمر  ُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمّٚمؼ سمٛمقوقع هذا اًمٙمت٤مب وم٘مط، وَُم

 اعم٤ٌمطم٨م ومٚمػماضمع اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦مذم هذه اعم٤ًمئؾ ظم٤مص٦م.

 نبدعة حرّية األديا

إّن اًمّدقمقَة إمم هذا اعمنموع ىمد فمٝمرت ذم اًمّرسمع إظمػم ُمـ اًم٘مرن اًمّراسمع قمنم 

اهلجري،واظمتػِم ًمف ُمـ أؿمقق إؾمامء وأًمّذ اًمٕمٜم٤مويـ وأضمذب اًمٙمٚمامت ُم٤م اهمؽّم 

سمف يمثػم ُمـ ؾم٤مذضمل اعمًٚمٛملم طمّتك ص٤مروا إمم َُمٝمٚمٙمٝمؿ وُمٍمقمٝمؿ سمِدون أن 
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دظم٤مل واإلًم٘م٤مء ذم شمٚمؽ اًمٕم٘م٤ٌمت ي٘مقدهؿ ىم٤مئٌد أو ُيزقمجٝمؿ أّي ُُمزقم٩م إمم اإل

 اعمخقوم٦م.

ُمـ اًمٞمٝمقدّي٦م واًمٜمٍّماٟمٞم٦م واإلؾمالم   –وطم٤مصُؾ  هذه اًمّدقمقة أّن مجٞمَع إدي٤من 

ُمت٤ًموي٦م، ويمّؾ ُمٜمٝم٤م ضمدير سم٠من ُيّتٌع وجُيٕمؾ ُمًٚمؽ اًمّتنميع  –وهمػمه٤م 

وآشّم٤ٌمع. ٓ ومّمؾ سملم ديـ وآظمر ذم ذًمؽ  وٓ ومْمَؾ ٕطمدّه٤م قمغم أظمر وٓ 

ٝم٤م، ويمّؾ قم٤مىمؾ سم٤مخلٞم٤مر ذم أْن يّتٌع  ِديٜم٤م ويًٚمؽ سمف أو ٓ، وقمغم اًمّث٤مين هق قمداء سمٞمٜم

 ًمٜمٗمًف. خمػّم ذم اظمتٞم٤مر أّي إدي٤من ؿم٤مء

ُُم١ممترات قمديدة ُمتت٤مسمٕم٦م وأٟمِمئ٧م ُم١مؾم٤ًمت ُمتٕمّددة ًمتٙمٛمٞمؾ هذا  ىمد قُم٘مدْت 

اعمنموع وإٟمج٤مزه وٟمنم دقمقشمف وٟمنماشمف سملم اعمًٚمٛملم، وقمغم إؾمػ ضمّدا أّن 

تٕم٤معملم ُمـ اعمًٚمٛملم ىمد اؾمتدًمقا هل٤م سمٕمدة ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م سمٕمَض اعم

ـَ اإلؾمالُمَل احلٜمٞمَػ  -اًمٜمٌقّي٦م  قمغم ص٤مطمٌٝم٤م اًمّّمٚمقات واًمتًّٚمٞمامت  ُمع أّن اًمّدي

ـْ } ٓ ُي٘مّر ُمثَؾ هذه اًمّْمالٓت وٓ ي٘مٌٚمف ىمّط،  يمٞمػ وىمد ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم: َوَُم

ـْ  ؾْماَلِم ِديٜم٤ًم وَمَٚم ٌَْتِغ هَمػْمَ اإْلِ ـَ َي ي ـَ اخْل٤َمِهِ ]آل قمٛمران  {ُيْ٘مٌََؾ ُِمٜمُْف َوُهَق ذِم أظمرِة ُِم

 :85] 

ـ اًمٌدع ّٕن اًّمذيـ ي٘مقُمقن سمٜمنمه وشمروجيف إّٟمام يٗمٕمٚمقن يمؾَّ هذه وإّٟمام قُمّد ُمِ 

اعم٤ًمقمل سم٢مؾمؿ اًمّديـ وقمغم ٟمّٞم٦م اًم٘مرسم٦م وسم٢مؾمؿ ظمدُم٦م اًمّديـ، ومٝمل ُمـ اًمٌدع 

 .-ُمٕم٤مذ الِل  –اًمٙمٗمر واإلرشمداد اخلٓمػمة  اًّمتل ُرسمام ُيٗميض ص٤مطمٌَٝم٤م إمم 

  "وحدة األديان"يف حؽم  فتوى هاّمة من الّؾجـة الدائؿة

ُمـ اًمّٚمجٜم٦م اًمّدائٛم٦م ومتقى ه٤مُّم٦م سمِم٠من هذا اعمنموع وسمٞم٤من احلٙمؿ  وىمد صدرْت 

 اًمنمقمل ومٞمف، ومٗمل ومت٤موي اًمّٚمجٜم٦م:
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احلٛمد لِل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، وقمغم آًمف وصحٌف "

 ٤م سمٕمد:شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ، أُمّ وُمـ 

اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء اؾمتٕمرو٧م ُم٤م ورد إًمٞمٝم٤م ُمـ  وم٢منّ 

شم٤ًمؤٓت، وُم٤م يٜمنم ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمـ آراء وُم٘م٤مٓت سمِم٠من اًمدقمقة إمم 

)وطمدة إدي٤من( : ديـ اإلؾمالم، وديـ اًمٞمٝمقدي٦م، وديـ اًمٜمّم٤مرى، وُم٤م شمٗمرع 

إمم سمٜم٤مء ُمًجد ويمٜمٞم٦ًم وُمٕمٌد ذم حمٞمط واطمد، ذم رطم٤مب قمـ ذًمؽ ُمـ دقمقة 

اجل٤مُمٕم٤مت واعمٓم٤مرات واًم٤ًمطم٤مت اًمٕم٤مُم٦م، ودقمقة إمم ـم٤ٌمقم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

واًمتقراة وأٟمجٞمؾ ذم همالف واطمد، إمم همػم ذًمؽ ُمـ آصم٤مر هذه اًمدقمقة، وُم٤م 

يٕم٘مد هل٤م ُمـ ُم١ممترات وٟمدوات ومجٕمٞم٤مت ذم اًمنمق وسمٕمد اًمت٠مُمؾ واًمدراؾم٦م 

 ٜم٦م شم٘مرر ُم٤م يكم: وم٢من اًمٚمج

ـ أصقل آقمت٘م٤مد ذم اإلؾمالم، اعمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، ُمِ  ٓ: إنّ أوّ 

واًمتل أمجع قمٚمٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن: أٟمف ٓ يقضمد قمغم وضمف إرض ديـ طمؼ ؾمقى 

ديـ اإلؾمالم، وأٟمف ظم٤ممت٦م إدي٤من، وٟم٤مؾمخ جلٛمٞمع ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ إدي٤من واعمٚمؾ 

يتٕمٌد الِل سمف ؾمقى اإلؾمالم، ىم٤مل الِل  واًمنمائع، ومٚمؿ يٌؼ قمغم وضمف إرض ديـ

ؾْماَلمُ }شمٕم٤ممم:  ـَ قِمٜمَْد الِلَِّ اإْلِ ي اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ }وىم٤مل شمٕم٤ممم:   {إِنَّ اًمدِّ

ؾْماَلَم ِديٜم٤ًم ٌْتَِغ }وىم٤مل شمٕم٤ممم:  {َوَأمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإْلِ ـْ َي َوَُم

ؾْم  ـَ هَمػْمَ اإْلِ ي ـَ اخْل٤َمِهِ ٌََؾ ُِمٜمُْف َوُهَق ذِم أظمرِة ُِم ـْ ُيْ٘م واإلؾمالم سمٕمد  {اَلِم ِديٜم٤ًم وَمَٚم

 سمٕمث٦م حمٛمد صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق ُم٤م ضم٤مء سمف دون ُم٤م ؾمقاه ُمـ إدي٤من. 

صم٤مٟمٞم٤م: وُمـ أصقل آقمت٘م٤مد ذم اإلؾمالم: أن يمت٤مب الِل شمٕم٤ممم: )اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( 

سمرب اًمٕم٤معملم، وأٟمف ٟم٤مؾمخ ًمٙمؾ يمت٤مب أٟمزل ُمـ هق آظمر يمت٥م الِل ٟمزوٓ وقمٝمدا 
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ىمٌؾ: ُمـ اًمتقراة واًمزسمقر واإلٟمجٞمؾ وهمػمه٤م، وُمٝمٞمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمؿ يٌؼ يمت٤مب 

َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًْمٙمَِت٤مَب }ُمٜمزل يتٕمٌد الِل سمف ؾمقى اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم: 

ـَ اًْمٙمَِت٤مِب  ىًم٤م عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيِف ُِم َوُُمَٝمٞمِْٛمٜم٤ًم قَمَٚمْٞمِف وَم٤مطْمُٙمْؿ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ سماَِم َأْٟمَزَل الِلَُّ  سم٤ِمحْلَؼِّ ُُمَّمدِّ

َٓ شَمتٌَِّْع َأْهَقاَءُهؿْ  ـَ احْلَؼِّ  َو  .{قَمامَّ ضَم٤مَءَك ُِم

صم٤مًمث٤م: جي٥م اإليامن سم٠من اًمتقراة وأٟمجٞمؾ ىمد ٟمًخ٤م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وأٟمف ىمد 

ن ذًمؽ ذم آي٤مت ُمـ اًمتحريػ واًمتٌديؾ سم٤مًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من، يمام ضم٤مء سمٞم٤م حل٘مٝمام

وَمٌاَِم َٟمْ٘مِْمِٝمْؿ ُِمٞمَث٤مىَمُٝمْؿ ًَمَٕمٜم٤َّمُهْؿ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم }يمت٤مب الِل اًمٙمريؿ، ُمٜمٝم٤م ىمقل الِل شمٕم٤ممم: 

َٓ شَمَزاُل  ُروا سمِِف َو قا طَمٔم٤ًّم ِِم٤َّم ُذيمِّ ًُ ـْ َُمَقاِوِٕمِف َوَٟم وُمقَن اًْمَٙمٚمَِؿ قَم رِّ ىُمُٚمقهَبُْؿ ىَم٤مؾِمَٞم٦ًم حُيَ

َّٓ ىَمٚمِٞماًل ُِمٜمُْٝمؿْ شَمٓمَّٚمُِع قَمغَم ظَم٤مئِٜم٦ٍَم ُمِ  ـَ }وىمقًمف ضمؾ وقمال:  {ٜمُْٝمْؿ إِ ِذي وَمَقْيٌؾ ًمِٚمَّ

وا سمِِف صَمَٛمٜم٤ًم ىَمٚمِٞماًل  ـْ قِمٜمِْد الِلَِّ ًمَِٞمِْمؽَمُ ٌُقَن اًْمٙمِت٤َمَب سم٠َِمْيِدهيِْؿ صُمؿَّ َيُ٘مقًُمقَن َهَذا ُِم َيْٙمُت

 ًِ ٧ٌَْم َأْيِدهيِْؿ َوَوْيٌؾ هَلُْؿ ِِم٤َّم َيْٙم َوإِنَّ ُِمٜمُْٝمْؿ }وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  {ٌُقنَ وَمَقْيٌؾ هَلُْؿ ِِم٤َّم يَمَت

ـَ اًْمٙمَِت٤مِب  ـَ اًْمٙمَِت٤مِب َوَُم٤م ُهَق ُِم ٌُقُه ُِم ًَ ٜمََتُٝمْؿ سم٤ِمًْمٙمَِت٤مِب ًمَِتْح ًِ ًَمَٗمِريً٘م٤م َيْٚمُقوَن َأًْم

ـْ قِمٜمِْد الِلَِّ َوَيُ٘مقًُمقَن قَمغَم الِلَِّ اًْمَٙمِذَب َوهُ  ـْ قِمٜمِْد الِلَِّ َوَُم٤م ُهَق ُِم ْؿ َوَيُ٘مقًُمقَن ُهَق ُِم

وهلذا ومام يم٤من ُمٜمٝم٤م صحٞمح٤م ومٝمق ُمٜمًقخ سم٤مإلؾمالم، وُم٤م ؾمقى ذًمؽ  {َيْٕمَٚمُٛمقنَ 

ومٝمق حمرف أو ُمٌدل، وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف همْم٥م طملم 

رأى ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض الِل قمٜمف صحٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًمتقراة، وىم٤مل 

آت هب٤م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م؟! أذم ؿمؽ أٟم٧م ي٤م سمـ اخلٓم٤مب؟ أمل »قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 

 رواه أمحد واًمدارُمل وهمػمّه٤م.ش ًمق يم٤من أظمل ُمقؾمك طمٞم٤م ُم٤م وؾمٕمف إٓ اشم٤ٌمقمل 

راسمٕم٤م: وُمـ أصقل آقمت٘م٤مد ذم اإلؾمالم: أن ٟمٌٞمٜم٤م ورؾمقًمٜم٤م حمٛمدا صغم الِل  

ٌد َأسَم٤م }قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق ظم٤مشمؿ أٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، يمام ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم:  َُم٤م يَم٤مَن حُمَٛمَّ
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ـْ  ِٞمِّلمَ َأطَمٍد ُِم ـْ َرؾُمقَل الِلَِّ َوظَم٤مشَمَؿ اًمٜمٌَّ
ومٚمؿ يٌؼ رؾمقل جي٥م  {ِرضَم٤مًمُِٙمْؿ َوًَمٙمِ

اشم٤ٌمقمف ؾمقى حمٛمد صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وًمق يم٤من أطمد ُمـ أٟمٌٞم٤مء الِل ورؾمٚمف 

طمٞم٤م عم٤م وؾمٕمف إٓ اشم٤ٌمقمف صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وإٟمف ٓ يًع أشم٤ٌمقمٝمؿ إٓ ذًمؽ، 

ُ}يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ يمِت٤َمٍب َوطِمْٙمَٛم٦ٍم صُمؿَّ َوإِْذ َأظَمَذ الِلَّ  ُِمٞمَث٤مَق اًمٜمٌَِّٞمِّلَم عَم٤َم آشَمْٞمُتُٙمْؿ ُِم

ُف ىَم٤مَل َأَأىْمَرْرشُمْؿ َوَأظَمْذشُمْؿ قَمغَم  ٟمَّ َـّ سمِِف َوًَمَتٜمٍُْمُ ٌق عم٤َِم َُمَٕمُٙمْؿ ًَمت١ُْمُِمٜمُ ضَم٤مَءيُمْؿ َرؾُمقٌل ُُمَّمدِّ

ي ىَم٤مًُمقا َأىْمَرْرَٟم٤م ىَم٤مَل وَم٤مؿْمَٝمُدوا َوَأَٟم٤م ـَ  َذًمُِٙمْؿ إِْسِ ٤مِهِدي ـَ اًمِمَّ وٟمٌل الِل  {َُمَٕمُٙمْؿ ُِم

قمٞمًك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إذا ٟمزل ذم آظمر اًمزُم٤من يٙمقن شم٤مسمٕم٤م عمحٛمد صغم 

ؾُمقَل }الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وطم٤ميمام سمنميٕمتف، وىم٤مل الِل شمٕم٤ممم:  ـَ َيتٌَُِّٕمقَن اًمرَّ ِذي اًمَّ

ِذي جَيُِدوَٟمُف َُمْٙمُتقسًم٤م قِمٜمَْدُهؿْ  لَّ اًمَّ ُُمِّ ْٕ ذِم اًمتَّْقَراِة َوأٟمِجٞمِؾ َي٠ْمُُمُرُهْؿ  اًمٜمٌَِّلَّ ا

٤ٌَمِئ٨َم َوَيَْمُع  ُم قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اخْلَ ٞم٤ٌَِّمِت َوحُيَرِّ ـِ اعْمُٜمَْٙمِر َوحُيِؾُّ هَلُُؿ اًمٓمَّ سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم

ـَ آَُمٜمُقا سمِِف َوقمَ  ِذي تِل يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مًمَّ هَْماَلَل اًمَّ ْٕ ُهْؿ َوا وُه قَمٜمُْٝمْؿ إِْسَ ُروُه َوَٟمٍَمُ زَّ

ِذي ُأْٟمِزَل َُمَٕمُف ُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعْمُْٗمٚمُِحقنَ  ٌَُٕمقا اًمٜمُّقَر اًمَّ يمام أن ُمـ أصقل آقمت٘م٤مد  {َواشمَّ

ذم آؾمالم أن سمٕمث٦م حمٛمد صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٤مُم٦م ًمٚمٜم٤مس أمجٕملم، ىم٤مل الِل 

٦ًم ًمِٚمٜم٤َّمِس سَمِِمػًما }شمٕم٤ممم:  َّٓ يَم٤مومَّ َٓ َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك إِ َـّ َأيْمَثَر اًمٜم٤َّمِس 
َوَٟمِذيًرا َوًَمٙمِ

٤َم اًمٜم٤َّمُس إيِنِّ َرؾُمقُل الِلَِّ إًَِمٞمُْٙمْؿ مَجِٞمًٕم٤م}وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  {َيْٕمَٚمُٛمقنَ    {ىُمْؾ َي٤م َأهيُّ

وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت. ظم٤مُم٤ًم: وُمـ أصقل اإلؾمالم أٟمف جي٥م اقمت٘م٤مد يمٗمر يمؾ ُمـ 

شمًٛمٞمتف يم٤مومرا ِمـ ىم٤مُم٧م مل يدظمؾ ذم اإلؾمالم ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿ، و

قمٚمٞمف احلج٦م، وأٟمف قمدو لِل ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم، وأٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر، يمام ىم٤مل 

لَم طَمتَّك شَم٠ْمشمَِٞمُٝمُؿ }شمٕم٤ممم:  يملَِم ُُمٜمَْٗمٙمِّ ـْ َأْهِؾ اًْمٙمِت٤َمِب َواعمنُْْمِ ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي ـِ اًمَّ مَلْ َيُٙم

ٌَٞمِّٜم٦َمُ  ـَ يَمَٗمُرو}وىم٤مل ضمؾ وقمال:  {اًْم ِذي يمِلَم ذِم َٟم٤مِر إِنَّ اًمَّ ـْ َأْهِؾ اًْمٙمَِت٤مِب َواعْمُنْمِ ا ُِم
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٦مِ  يَّ ـَ ومِٞمَٝم٤م ُأوًَمِئَؽ ُهْؿ َذُّ اًْمؼَمِ َوُأوطِمَل إزَِمَّ َهَذا }وىم٤مل شمٕم٤ممم:  {ضَمَٝمٜمََّؿ ظَم٤مًمِِدي

ـْ سَمَٚمغَ  ُْٟمِذَريُمْؿ سمِِف َوَُم ِٕ  {َهَذا سَماَلٌغ ًمِٚمٜم٤َّمِس َوًمُِٞمٜمَْذُروا سمِفِ }وىم٤مل شمٕم٤ممم:  {اًم٘مرآن 

٦م، وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت. وصم٧ٌم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف أي

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يًٛمع يب أطمد ُمـ هذه إُم٦م: هيقدي وٓ »وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

وهلذا ش . ٟمٍماين، صمؿ يٛمقت ومل ي١مُمـ سم٤مًمذي أرؾمٚم٧م سمف إٓ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر 

: )ُمـ مل يٙمٗمر ومٛمـ مل يٙمٗمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ومٝمق يم٤مومر، ـمردا ًم٘م٤مقمدة اًمنميٕم٦م

 .سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمف ومٝمق يم٤مومر( اًمٙم٤مومر

ؾم٤مدؾم٤م: وأُم٤مم هذه إصقل آقمت٘م٤مدي٦م، واحل٘م٤مئؼ اًمنمقمٞم٦م، وم٢من اًمدقمقة إمم 

إدي٤من( واًمت٘م٤مرب سمٞمٜمٝم٤م وصٝمره٤م ذم ىم٤مًم٥م واطمد، دقمقة ظمٌٞمث٦م ُم٤ميمرة، )وطمدة

واًمٖمرض ُمٜمٝم٤م ظمٚمط احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وهدم اإلؾمالم وشم٘مقيض دقم٤مئٛمف، وضمر 

َٓ َيَزاًُمقَن }إمم ردة ؿم٤مُمٚم٦م، وُمّمداق ذًمؽ ذم ىمقل الِل ؾمٌح٤مٟمف:  أهٚمف َو

ـْ ِديٜمُِٙمْؿ إِِن اؾْمَتَٓم٤مقُمقا ويُمْؿ قَم وا }وىمقًمف ضمؾ وقمال:  {ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمْؿ طَمتَّك َيُردُّ َودُّ

  {ًَمْق شَمْٙمُٗمُروَن يَماَم يَمَٗمُروا وَمَتُٙمقُٟمقَن ؾَمَقاءً 

ء اًمٗمقارق سملم اإلؾمالم واًمٙمٗمر، ؾم٤مسمٕم٤م: وإن ُمـ آصم٤مر هذه اًمدقمقة أصمٛم٦م إًمٖم٤م

واحلؼ واًم٤ٌمـمؾ، واعمٕمروف واعمٜمٙمر، ويمن طم٤مضمز اًمٜمٗمرة سملم اعمًٚمٛملم 

واًمٙم٤مومريـ، ومال وٓء وٓ سمراء، وٓ ضمٝم٤مد وٓ ىمت٤مل إلقمالء يمٚمٛم٦م الِل ذم أرض 

َٓ سم٤ِمًْمَٞمْقمِ }الِل، والِل ضمؾ وشم٘مدس ي٘مقل:  َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِملِلَِّ َو ـَ  ِذي أظمر  ىَم٤مشمُِٚمقا اًمَّ

ـَ ُأوشُمقا  ِذي ـَ اًمَّ ـَ احْلَؼِّ ُِم َٓ َيِديٜمُقَن ِدي َم الِلَُّ َوَرؾُمقًُمُف َو ُُمقَن َُم٤م طَمرَّ َٓ حُيَرِّ َو

ـْ َيٍد َوُهْؿ َص٤مهِمُرونَ  ْزَي٦َم قَم وي٘مقل ضمؾ وقمال: {اًْمٙمَِت٤مَب طَمتَّك ُيْٕمُٓمقا اجْلِ

٦ًم يَماَم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمْؿ يمَ } يملَِم يَم٤مومَّ ٦ًم َواقْمَٚمُٛمقا َأنَّ الِلََّ َُمَع اعْمُتَِّ٘ملمَ َوىَم٤مشمُِٚمقا اعْمُنْمِ وىم٤مل  {٤مومَّ
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وا }شمٕم٤ممم:  ًٓ َودُّ ٤ٌَم َٓ َي٠ْمًُمقَٟمُٙمْؿ ظَم ـْ ُدوٟمُِٙمْؿ  َٓ شَمتَِّخُذوا سمَِٓم٤مَٟم٦ًم ُِم ـَ آَُمٜمُقا  ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

ـْ َأوْمَقاِهِٝمْؿ َوَُم٤م خُتِْٗمل ُصُدوُرُهؿْ  ٌَْٖمَْم٤مُء ُِم َأيْمؼَمُ ىَمْد سَمٞمَّٜم٤َّم ًَمُٙمُؿ  َُم٤م قَمٜمِتُّْؿ ىَمْد سَمَدِت اًْم

َي٤مِت إِْن يُمٜمْتُْؿ شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ  ْٔ   {ا

صم٤مُمٜم٤م: إن اًمدقمقة إمم )وطمدة إدي٤من( إن صدرت ُمـ ُمًٚمؿ ومٝمل شمٕمتؼم ردة  

سحي٦م قمـ ديـ اإلؾمالم: ٕهن٤م شمّمٓمدم ُمع أصقل آقمت٘م٤مد، ومؽمى سم٤مًمٙمٗمر 

اًمنمائع  سم٤ملِل قمز وضمؾ، وشمٌٓمؾ صدق اًم٘مرآن وٟمًخف جلٛمٞمع ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ

وإدي٤من، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومٝمل ومٙمرة ُمرومقو٦م ذقم٤م، حمرُم٦م ىمٓمٕم٤م سمجٛمٞمع أدًم٦م 

 اًمتنميع ذم اإلؾمالم ُمـ ىمرآن وؾمٜم٦م وإمج٤مع.

وم٢مٟمف ٓ جيقز عمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤ملِل رسم٤م، وسم٤مإلؾمالم  -1شم٤مؾمٕم٤م: وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدم: 

 ديٜم٤م، وسمٛمحٛمد صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٌٞم٤م ورؾمقٓ اًمدقمقة إمم هذه اًمٗمٙمرة

وشمًٚمٞمٙمٝم٤م سملم اعمًٚمٛملم، ومْمال قمـ آؾمتج٤مسم٦م هل٤م،  أصمٛم٦م، واًمتِمجٞمع قمٚمٞمٝم٤م،

ٓ جيقز عمًٚمؿ  -2واًمدظمقل ذم ُم١ممتراهت٤م وٟمدواهت٤م، وآٟمتامء إمم حم٤مومٚمٝم٤م. 

ـم٤ٌمقم٦م اًمتقراة وأٟمجٞمؾ ُمٜمٗمرديـ، ومٙمٞمػ ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم همالف واطمد؟ 

ذًمؽ ُمـ اجلٛمع سملم احلؼ ومٛمـ ومٕمٚمف أو دقم٤م إًمٞمف ومٝمق ذم والل سمٕمٞمد: عم٤م ذم 

يمام ٓ  -3)اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( واعمحرف أو احلؼ اعمٜمًقخ )اًمتقراة وأٟمجٞمؾ( . 

جيقز عمًٚمؿ آؾمتج٤مسم٦م ًمدقمقة: )سمٜم٤مء ُمًجد ويمٜمٞم٦ًم وُمٕمٌد( ذم جمٛمع واطمد: 

عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ آقمؽماف سمديـ يٕمٌد الِل سمف همػم ديـ اإلؾمالم، وإٟمٙم٤مر فمٝمقره 

٦م إمم أن إدي٤من صمالصم٦م، ٕهؾ إرض اًمتديـ سم٠مي قمغم اًمديـ يمٚمف، ودقمقة ُم٤مدي

ُمٜمٝم٤م، وأهن٤م قمغم ىمدم اًمت٤ًموي، وأن اإلؾمالم همػم ٟم٤مؾمخ عم٤م ىمٌٚمف ُمـ إدي٤من، 

وٓ ؿمؽ أن إىمرار ذًمؽ واقمت٘م٤مده أو اًمرو٤م سمف يمٗمر ووالل: ٕٟمف خم٤مًمٗم٦م سحي٦م 
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ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة وإمج٤مع اعمًٚمٛملم، واقمؽماف سم٠من حتريٗم٤مت 

ٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ قمٜمد الِل، شمٕم٤ممم الِل قمـ ذًمؽ. يمام أٟمف ٓ جيقز شمًٛمٞم٦م اًمٞم

اًمٙمٜم٤مئس )سمٞمقت الِل( وأن أهٚمٝم٤م يٕمٌدون الِل ومٞمٝم٤م قم٤ٌمدة صحٞمح٦م ُم٘مٌقًم٦م قمٜمد 

ٌْتَِغ هَمػْمَ }الِل: ٕهن٤م قم٤ٌمدة قمغم همػم ديـ اإلؾمالم، والِل شمٕم٤ممم ي٘مقل:  ـْ َي َوَُم

ـْ ُيْ٘مٌََؾ ُمِ  ؾْماَلِم ِديٜم٤ًم وَمَٚم ـَ اإْلِ ي ـَ اخْل٤َمِهِ سمؾ هل سمٞمقت يٙمٗمر  {ٜمُْف َوُهَق ذِم أظمرِة ُِم

ومٞمٝم٤م سم٤ملِل، ٟمٕمقذ سم٤ملِل ُمـ اًمٙمٗمر وأهٚمف، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف الِل 

سمٞمقشم٤م لِل،  -اًمٌٞمع واًمٙمٜم٤مئس  -( : )ًمٞم٧ًم 162 \ 22شمٕم٤ممم ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )

، وإن يم٤من ىمد يذيمر ومٞمٝم٤م، وإٟمام سمٞمقت الِل اعم٤ًمضمد، سمؾ هل سمٞمقت يٙمٗمر ومٞمٝم٤م سم٤ملِل

 وم٤مًمٌٞمقت سمٛمٜمزًم٦م أهٚمٝم٤م، وأهٚمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر، ومٝمل سمٞمقت قم٤ٌمدة اًمٙمٗم٤مر(.

قم٤مذا: وِم٤م جي٥م أن يٕمٚمؿ: أن دقمقة اًمٙمٗم٤مر سمٕم٤مُم٦م، وأهؾ اًمٙمت٤مب سمخ٤مص٦م  

إمم اإلؾمالم واضم٦ٌم قمغم اعمًٚمٛملم، سم٤مًمٜمّمقص اًمٍمحي٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

ج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ، وقمدم وًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٙمقن إٓ سمٓمريؼ اًمٌٞم٤من واعم

اًمتٜم٤مزل قمـ رء ُمـ ذائع اإلؾمالم، وذًمؽ ًمٚمقصقل إمم ىمٜم٤مقمتٝمؿ سم٤مإلؾمالم، 

ودظمقهلؿ ومٞمف، أو إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمٝمٚمؽ ُمـ هٚمؽ قمـ سمٞمٜم٦م وحيٞم٤م ُمـ طمل 

 سَمْٞمٜمَٜمَ }قمـ سمٞمٜم٦م، ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم: 
ٍ
٤م َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ ىُمْؾ َي٤م َأْهَؾ اًْمٙمَِت٤مِب شَمَٕم٤مًَمْقا إمَِم يَمٚمَِٛم٦ٍم ؾَمَقاء

ـْ ُدوِن الِلَِّ  َٓ َيتَِّخَذ سَمْٕمُْمٜم٤َم سَمْٕمًْم٤م َأْرسَم٤مسًم٤م ُِم َك سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م َو َٓ ُٟمنْمِ َّٓ الِلََّ َو َّٓ َٟمْٕمٌَُد إِ َأ

ٚمُِٛمقنَ  ًْ ٤م ُُم ْقا وَمُ٘مقًُمقا اؿْمَٝمُدوا سم٠َِمٟمَّ أُم٤م جم٤مدًمتٝمؿ واًمٚم٘م٤مء ُمٕمٝمؿ  {وَم٢مِْن شَمَقًمَّ

ؿ، وحت٘مٞمؼ أهداومٝمؿ، وٟم٘مض قمرى وحم٤مورهتؿ ٕضمؾ اًمٜمزول قمٜمد رهم٤ٌمهت

اإلؾمالم وُمٕم٤مىمد اإليامن ومٝمذا سم٤مـمؾ ي٠مسم٤مه الِل ورؾمقًمف واعم١مُمٜمقن والِل اعمًتٕم٤من 
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ـْ سَمْٕمِض َُم٤م َأْٟمَزَل الِلَُّ }قمغم ُم٤م يّمٗمقن، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َواطْمَذْرُهْؿ َأْن َيْٗمتِٜمُقَك قَم

 .{إًَِمْٞمَؽ 

٤م شمقيص اعمًٚمٛملم سمٕم٤مُم٦م، جٜم٦م إذ شم٘مرر ُم٤م شم٘مدم ذيمره وشمٌٞمٜمف ًمٚمٜم٤مس: وم٢مهنوإن اًمٚمّ 

وأهؾ اًمٕمٚمؿ سمخ٤مص٦م سمت٘مقى الِل شمٕم٤ممم وُمراىمٌتف، ومح٤مي٦م اإلؾمالم، وصٞم٤مٟم٦م قم٘مٞمدة 

اعمًٚمٛملم ُمـ اًمْمالل ودقم٤مشمف، واًمٙمٗمر وأهٚمف، وحتذرهؿ ُمـ هذه اًمدقمقة 

اًمٙمٗمري٦م اًمْم٤مًم٦م: )وطمدة إدي٤من( ، وُمـ اًمقىمقع ذم طم٤ٌمئٚمٝم٤م، وٟمٕمٞمذ سم٤ملِل يمؾ 

ذه اًمْمالًم٦م إمم سمالد اعمًٚمٛملم، وشمروجيٝم٤م ُمًٚمؿ أن يٙمقن ؾم٤ٌٌم ذم ضمٚم٥م ه

سمٞمٜمٝمؿ. ٟم٠ًمل الِل ؾمٌح٤مٟمف، سم٠مؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم أن يٕمٞمذٟم٤م ومجٞمع 

اعمًٚمٛملم ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ، وأن جيٕمٚمٜم٤م هداة ُمٝمتديـ، مح٤مة ًمإلؾمالم قمغم 

هدى وٟمقر ُمـ رسمٜم٤م طمتك ٟمٚم٘م٤مه وهق راض قمٜم٤م. وسم٤ملِل اًمتقومٞمؼ وصغم الِل قمغم 

 1ًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآ

 بعض ثؿرات هذه الدعوة

وُِمـ اًمثّٛمرات اًمًّٞمئ٦م هلذا اعمنموع ُم٤م أٟمتجْتٝم٤م ُمـ اقمت٘م٤مد طمّ٘مٞم٦م مجٞمع اعمذاه٥م 

ـِ اقمت٘مد طمرّي٦َم إدي٤من ٓ سمّد ًمف أن يٕمت٘مَد  ُمـ اًمٞمٝمقدّي٦م واًمٜمٍّماٟمٞم٦م وهمػمه٤م، ومَٛم

دم ٟمٔمري٦َم أّن مجٞمع إدي٤من طمّؼ ُمّتٌع ّٕن هذا ُمـ ًمقازم احلرّي٦م، وهذا ُيّم٤م

ـٍ يم٤من ىمٌٚمف، وسمٕمَد ُم٤م  اإلؾمالم احلّ٘م٦م اًمّم٤مدىم٦م ّٕن اإلؾمالم ضم٤مء ٟم٤مؾمخ٤م ًمٙمّؾ دي

ـمٚمع ومجُر اإلؾمالم ٓ يًقغ ّٕي ومرد سمٚمٖمتف دقمقة اإلؾمالم أن يّتٌع سم٠مّي ديـ 
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ؾمقاه. وُمـ ومٕمؾ يمذًمؽ يٙمقن يم٤مومرًا وٓ يًتحّؼ اًمٜمّج٤مة ُمـ اًمٜم٤ّمر، وم٢مّٟمف ِِم٤ّم ٓ 

 حٍم ذم هذا اًمّديـ اًم٘مقيؿ ويمؾُّ ُم٤مؾمقاه سم٤مـمٌؾ وظمزي٤مٌن.ري٥َم ومٞمف أّن احلّؼ ىمد اٟم

 بدعة تضققق الّدين وفصؾه عن الّدولة والّسقاشة

هذه ُِمـ اًمٌدقم٤مت اًماّليت وردْت سمْؾ ضُمٚم٧ٌْم ُِمـ اعمٖمرب صمّؿ ؾُمّٚمٓم٧ْم قمغم اًمٕم٤ممل 

اإلؾمالُمل، ٟمِم٠مْت هذه اًمٌدقم٦م أّول ُمّرة ذم اعمجتٛمع اًمٜمٍّماين سم٢مزاء اًمٜمٍّماٟمٞم٦م 

شمقًّمقا أُمره٤م. وذًمؽ ّٕن قمٚمامء اًمٜمٍّماٟمٞم٦م وُوٓة أُمقره٤م ىمد طمّروم٧ِم واًّمذيـ 

اًمٜمٍماٟمٞم٦م حتريٗم٤م وم٤مطمِم٤م وضمٕمٚمقه٤م ُِمٙمٌس أهقائٝمؿ اعمتزايدة وؿمٝمقاهتؿ اعمتت٤مسمٕم٦م 

ٚمٞمؿ واًمٗمٓمرُة اعمًت٘مٞمٛم٦م، وٕضمٚمف شمٜمّٗمر قمٜمف يمؾُّ  ًّ طمّتك ص٤مر سمح٤مل ي٠مسم٤مه اًمٕم٘مُؾ اًم

ـْ ُرزَق اًمٕم٘مؾ واجلرأة وضمرِت اعمٕم٤مرُك ا ًمٕمٜمٞمٗم٦م سملم إطم٤ٌمر واًمّره٤ٌمن وسملم ُم

ـَ وأهَٚمف وراَء  ه١مٓء ووصَؾ إُمُر إمم أْن همٚم٥َم ه١مٓء اعمٔمٚمقُملم، وٟمٌذوا اًمّدي

 فمٝمقرهؿ وأىم٤مُمقا جمتٛمَٕمٝمؿ ودوًمَتٝمؿ قمغم أؾم٤مس اًمٕم٘مؾ واًمرأي.

ـَ اإلهلل يم٤من همػم ُمقومقر قمٜمدهؿ سمؾ ىمد سمّدًم٧ْم وطمّروم٧ْم وسمِ   حتريٗم٤م  ام أّن اًمّدي

ىمٌٞمح ٓ هيتؿ سم٠مُمر اًمٕم٤مُّم٦م وٓ يًتٓمٞمع أْن هيدي اًمٜم٤ّمس،  وشمِمّٙمٚم٧ْم ذم ؿمٙمؾ

ـَ قمـ اًمّدوًم٦م ومّمال ىم٤مـمٕم٤م، وزقمٛمقا أّن اًمّديـ  أّي ديـ  –جل٠موا أْن يٗمّمٚمقا اًمّدي

ٓ يٙمٗمل ًمٚمٝمداي٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم جم٤مل اًمّدوًم٦م سمْؾ ذم أّي ٟم٤مطمٞم٦م ُِمـ  –ؾماموّي يم٤من 

قمٍِم اًمتٓمّقر واًمت٘مّدم، اًمٜمقاطمل اإلضمتامقمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن ٓ ؾمٞماّم ذم هذا اًمٕمٍم 

وًمذا ومال يًقُغ شمٓمٌٞم٘مف وٓ اًمٕمٛمُؾ سمف ذم جم٤مل اًمِم١مون اإلضمتامقمٞم٦م وٓ يّمّح 

حتٙمٞمٛمف  وسمٜم٤مُء اًمّدوًم٦م قمغم أؾم٤مس ديٜمل ؾماموّي، وإْن أراد أطمد أْن يتدّيـ سمديـ 

ُّم٤م ومٖم٤مي٦ُم ُم٤م ُي٤ًمُمح ًمف ومٞمف أْن يٕمٛمؾ سمف ذم جم٤مل اًمٕم٤ٌمدات اًمِّمخّمٞم٦م وُم٤م يتٕمّٚمؼ سمف 

ال يٛمّٙمـ أْن يتج٤موز سمف إمم أسمٜم٤مء ضمٜمًف. صمّؿ ضمّروا هذه اًمٗمٙمرَة اخل٤مـمئ٦م وم٘مط ، وم
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اعم٤ميمرة يم٤ًمئر ٟمٔمري٤مهتؿ اًمّزائٖم٦م سم٠مؾمامء رائٕم٦م وطمّٚم٦م هبّٞم٦م وؾمّٚمٓمقه٤م قمغم إُّم٦م 

ـْ ملْ يٓمع هلؿ. ـْ اٟم٘م٤مَد هلؿ وإيمراه َُم  اإلؾمالُمٞم٦م سمِٓمقع ُم

ـْ ذيمر هذا اعمٌح٨م ذم هذا اعمختٍم أّن هذه اًمدّ  قمقة واقمت٘م٤مَد واًمٖمرُض ُم

ـِ اًمّدوًم٦م أو قمـ احلٞم٤مة اإلضمتامقمٞم٦م ُِمـ اًمٌدقم٤مت اًمِّمٜمٞمٕم٦م  شمْمٞمٞمؼ اًمّديـ وومّمٚمِف قم

ـْ أن ُي٘مّروه٤م ويٕمٛمٚمقا  اعمٙمّٗمرة، وٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمٛملم أْن يدٟمقا ُمٜمٝم٤م ومْمال قم

حتتٝم٤م، ووضمُف آسمتداع أّٟمف ٟم٘مّم٤من ُِمـ اًمّديـ سمِدون سُمره٤من ُِمـ اًمنّمع سمِؾ اًمقاىمُع 

 قمغم اًمّديـ يمّٚمف. أّٟمف هق اًم٘مْم٤مء

 ارتؽاب ادعصقة بإشم الّدعوة وخدمة الّدين

ىمد ؿم٤مقم٧ْم هذه اًمٌٚمّٞم٦ُم ذم احلدي٨م اًمّرهـ ، ومٙمثػما ُِمـ اًّمذيـ شم٠مصّمروا سم٤معمٖمرب 

ـْ شمٓمّقر جمّقف وؿِمٕم٤مرات ُمزّيٗم٦م  –وشمٓمّقره  وٕضمٚمف  -وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م قِم٤ٌمرة قم

ٞمٞمز سملم اعمًٚمؿ ؿمٕمروا سم٤مخلٗمض، صٌٖمقا سمّمٌغ اعمٖمرب وأهٚمف وشمٕمّذر اًمتٛم

ـْ ُرزق اخلػم  واًمٙم٤مومر ُمٜمٝمؿ، وسماِم أّن اًمٌٞمئ٦َم يم٤مومرة ٓ شُم٘مّر سم٤مإلؾمالم وُمٕم٤معمف ومٛم

ٕم٤مدة وأراد ظمدُم٦م اًمّديـ واًمّدقمقة إًمٞمف ضمٕمؾ يرشمٙم٥م ُمٕم٤ميص وُمٜمٙمرات  ًّ واًم

سمِداقمٞم٦م أّٟمف إّٟمام يرشمٙمٌف خلدُم٦م اًمّديـ وٕضمؾ اًمّدقمقة إًمٞمف. وُرسمام ٟمِم٤مهد أّن اًمٙمثرة 

ذه اًمٌالد واًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى ىمْد ىمٌٚمقا هذا اًمتّٗمٙمػَم اًمٙمثػمة ذم ه

 واقمتٜم٘مقا هذه اًمٜمّٔمري٦م سمققمل أو سمٖمػم وقمل ُمٜمٝمؿ.

واحلٙمُؿ اًمنّمقمّل ومٞمف أّن اعمٕمّمٞم٦َم ُمٕمّمٞم٦م وُمٜمٝمّل قمٜمٝم٤م ُِمـ ىِمٌؾ اًمِّم٤مرع ومال 

جيقُز ارشمٙم٤مهب٤م ىمّط وًمْق قمغم ىمّمد اًمّدقمقة وظمدُم٦م اًمّديـ، وٟمٕمَؿ ُم٤م ىم٤مًمف ُم٤مًمؽ 

َأدِّ ُم٤م ؾمٛمٕم٧م وطمًٌؽ وٓ حتٛمؾ ٕطمد قمغم فمٝمرك واقمٚمؿ أٟمام هق  "لِلرمحف ا



179 

ظمٓم٠م وصقاب وم٤مٟمٔمر ًمٜمٗمًؽ، وم٢مٟمف يم٤من ي٘م٤مل: أظمن اًمٜم٤مس ُمـ سم٤مع آظمرشمف 

 1"سمدٟمٞم٤مه وأظمن ُمٜمف ُمـ سم٤مع آظمرشمف سمدٟمٞم٤م همػمه 

ـْ همػم أْن يْمٓمّر إًمٞمف  -ـْ أشمك اعمٜمٙمرات وقمٛمؾ سم٤معمٕم٤ميص وحم٤مرِم الِل شمٕم٤ممم ومٛمَ  ُم

سم٘مّمد دقمقِة اًمٜم٤ّمس وإرؿم٤مِدهؿ إمم اًمّديـ يٙمقن ُِمـ  –ٙمره قمٚمٞمٝم٤م أو ُيٙمرهف ُمُ 

أظمن اًمٜم٤ّمس طمٞم٨ُم سم٤مَع ديٜمف واظمرشمف عمّمٚمح٦م همػمه. ويمذًمؽ عم٤م اٟمْمّؿ إمم 

اعمٕمّمٞم٦م هذه اًمٗمٙمرة مل شمٌَؼ ُمٕمّمٞم٦م حمْم٦م سمْؾ ص٤مر ُمـ اًمٌدقم٤مت اًمِّمٜمٞمٕم٦م ّٕٟمف 

ـْ ُمٜمف.  زي٤مدة ذم ديـ الِل ُم٤م مل يٙم

 لّّشعقة الّتفاون يف الواجبات ا

إّن ٟمٗمَس اًمّتٝم٤مون ذم إقمامل اًمّّم٤محل٦م ًمٞمس سمٙمٗمر وٓ خَيرج سمف اإلٟم٤ًمن قمـ 

اًمّديـ واإلؾمالم وقمغم هذا ومٚمق هت٤مون أطمٌد ذم اًمّّمالة واًمّّمقم واحل٩ّم و شمريمٝم٤م 

ُمع وضمقهب٤م قمٚمٞمف ًمٙم٤من وم٤مؾم٘م٤م َيًتحّؼ سمف احلرُم٤مَن قمـ ظمػم يمثػم وخُي٤مف قمٚمٞمف 

ن سمف ُُمٌتدقم٤م ُمْٝمام ٓ يٕمّد هذا اًمؽّمَك ديٜم٤م وىمرسم٦م، اًمٕم٘م٤مب اًمِّمديد، إّٓ أّٟمف ٓ يٙمق

أُّم٤م ًمق هت٤مون أطمد ذم ُمثؾ هذه إُمقر اًمّديٜمٞم٦م وشمرك أُمث٤مل هذه اًمقاضم٤ٌمت 

اًمنّمقمٞم٦م اًمّث٤مسمت٦م سم٢مقمت٘م٤مد أّٟمف طمٚمؿ ُمٜمدوب إًمٞمف أو قمغم أّٟمف ُمـ اخلٚمؼ احلًـ اًّمتل 

ارشمٙم٤مب اعمٕمّمٞم٦مقمغم  أُمرٟم٤م الِل شمٕم٤ممم اًمتخّٚمَؼ هب٤م ومٝمل سمدقم٦م ؿمٜمٞمٕم٦م، وم٢مٟمف ٓجيقز

 ىمّمد اًمدقمقة.

 ُرسمام يٌدو أّن هذا هق اًّمذي اؿمتٝمر ذم أومٙم٤مر اجلٞمؾ اجلديد طمٞم٨م يتٝم٤موٟمقن ذم 
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يمثػم ُمـ أطمٙم٤مم اإلؾمالم ٓ ؾمّٞمام ذم اًمّدقمقة واجلٝم٤مد وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمّٝمل 

قمـ اعمٜمٙمر ويمؾِّ طمٙمؿ يٕمّده اًمٜم٤ّمُس ظمالَف اعمّمٚمح٦م  واحلٙمٛم٦م، ومٝمقٓء 

٠مشمقن إمم ُمثؾ هذه إقمامل ُمع وضمقد ُم٘متْمٞمٝم٤م فمٜم٤ّم ُمٜمٝمؿ أن هذا اًمٜمّّمح٤مء ٓ ي

هل ظمدُم٦م اًمّديـ طمّتك ٓ يٗمْمح اإلؾمالم ذم أقملم اًمٜم٤ّمس ويًقء ؾمٛمٕمتف ٕضمؾ 

 هذه إقمامل اًّمتل ٓ شُمقاومؼ اًمٕم٘مَؾ واعمّمٚمح٦م.

  



181 

 بدع العبادات

 قضّقة آحتػال بادولد الـبوّي 

وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملّم ؾمٞمّدٟم٤م حمّٛمد رؾمقل  اعم٘مّمقد سم٤معمقًمد هق وٓدة ؾمٞمّد اعمرؾمٚملم

الِل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ، ىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم حتديد شم٤مريخ ذًمؽ قمغم أىمقال 

ؿمّتك، ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أّن اًمقٓدة اًمنّميٗم٦م يم٤مٟم٧م ذم اصمٜمتلم ُمْمت٤م ُمـ رسمٞمع 

إّول وذه٥م حمٛمقد سم٤مؿم٤م وهمػمه إمم أهّن٤م يم٤مٟم٧م ذم شم٤مؾمع رسمٞمع إّول سمٞمٜمام ذه٥م 

رسمٞمع إّول،واعمخت٤مر قمٜمد  12ون إمم أّن اًمقٓدة اًمنّميٗم٦م طمدصم٧م ذم اًمٙمثػم

 رسمٞمع إّول.8اجلٛمٝمقر أن ذًمؽ يم٤من ذم 

 احلؽم الّّشعي لؾؿولد

ٓ ري٥َم أّن ذيمر وٓدة اًمّرؾمقل إُملم صغّم الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وسمٞم٤مَن ؾمٜمٜمف 

يمّؾ ُم١مُمـ وأقمامًمف وأظمالىمف وقم٤مداشمف ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت وأًمّذ اًمّٓم٤مقم٤مت قمٜمد 

ـْ أطم٥ّم  يمُٛمؾ إيامٟمف. ومتِذيم٤مُر ُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٤مًمّرؾمقل صغّم الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ُم

ٌَّف يتقىّمػ قمٚمٞمف يمامُل اإليامن ومال  ٤ٌّمت. يمٞمػ وإّن طم اعمٜمدوسم٤مت وأؿمقق اعمًتح

يتّؿ اإليامن طمتّك ٓ يٙمقَن صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أطم٥مَّ إًمٞمف ُمـ واًمده ووًمده 

ـ سم٤مب اًمِّمٙمر قمغم اًمٜمّٕمٛم٦م أيْم٤م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م رؾم٤مًمتف واًمٜم٤ّمس امجٕملم، وطمٌّف ُم

ـّ الِل شمٕم٤ممم هب٤م  ـْ أومْمؾ ٟمِٕمؿ الِل قمغم اًمّدٟمٞم٤م طمٞم٨م اُمت وسمٕمثتف إمم اًمٜم٤ّمس ُِم

ـْ } ؿم٤مٟمف: قمٚمٞمٜم٤موم٘م٤مل قمزّ  ًٓ ُِم َـّ الِلَُّ قَمغَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم إِْذ سَمَٕم٨َم ومِٞمِٝمْؿ َرؾُمق ًَمَ٘مْد َُم

ِٝمْؿ َيتُْٚمق قَمَٚمٞمِْٝمْؿ آَي٤مشمِ  ًِ ـْ َأْٟمُٗم ْٙمَٛم٦َم َوإِْن يَم٤مُٟمقا ُِم ُٛمُٝمُؿ اًْمٙمَِت٤مَب َواحْلِ ٞمِٝمْؿ َوُيَٕمٚمِّ ِف َوُيَزيمِّ

ٌُْؾ ًَمِٗمل َواَلٍل ُُمٌلِمٍ   [164قمٛمران :  ]آل {ىَم
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إّن مجٞمَع هذه إُمقر همٜمّٞم٦م قمـ آؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م وٓ ظمالف ومٞمٝم٤م ٕطمد ُمـ 

ا اًمٞمقم اعمًٚمٛملم، ًمٙمـ ُم٤م راج ًمديٜم٤م ذم دي٤مر اهلٜمد وسم٤ميمًت٤من ُمـ اظمتّم٤مص هذ

اؾمؿ آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد "ًمالضمتامقم٤مت احل٤مؿمدات وإىم٤مُم٦م اًمٜمدوات واعمقايم٥م ب

ذم إظمرى، واًمُتزُم٧ْم هذه  "قمٞمد اعمقًمد"ذم سمٕمض اًمٌ٘م٤مع، وسم٤مؾمؿ "اًمٜمٌقي

ـْ  ٜمقي٦م ودم٤موَز أهُٚمٝم٤م طمّتك ـَمٗم٘مقا ُيٜمٙمرون قمغم يمّؾ ُم ًّ آضمتامقم٤مت يم٤مٕقمٞم٤مد اًم

ي٤مًمٞم٧َم ًمِق اىمتٍموا قمغم هذا اًم٘مدر أيْم٤م، مل ُيِم٤مرْك ُمٕمٝمؿ ذم اضمتامقمٝمؿ أّي٤م يم٤من، و

د سم٤مًمٖمقا ودم٤موزوا طمّتك يٕمّدون هذا اإلطمتٗم٤مَل ىم – يمثػم وهؿ –وم٤مًمٖمالُة ُمٜمٝمؿ 

٦ٌّم اًمٜمٌّل وسمٖمْمف صغّم الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمٛمٗمٛمـ  يمٛمٞمزان وطمٞمد وُمٕمٞم٤مر ومريد عمح

 مل يِم٤مرک ُمٕمٝمؿ ومٞمٝم٤ميٓمٕمٜمقٟمف ويِمٜمٕمقن قمٚمٞمف سمؾ يْمٚمٚمقٟمف!.

ث٤مَل هذه آضمتامقم٤مت واًمتخّمٞمّم٤مت ٓ ُيقضمد قمٚمٞمٝم٤م أّي ٓ يِمّؽ قم٤مىمؾ أّن أُم

دًمٞمؾ ُمـ أدًّم٦م اًمنّمع، ومٝمذا آقمت٘م٤مد سمدقم٦م إذ اًّمذيـ يٜمّٔمٛمقن هذه اعمح٤مومؾ 

ـْ ُمٝماّمت اًمّديـ وًمقازُمف،ٓ أْن جيٕمٚمقا أصٚمف ُمـ  ٘مقهن٤م يٕمت٘مدوهن٤م ُم ًّ ويٜم

 اعم٤ٌمطم٤مت. وىمد ُمّر ُمٗمّّمال أّن ختّمٞمص اًمٕم٤ٌمدات 

 ًمنّمع سمدقم٦م ُمذُمقُم٦م.وشم٘مٞمٞمده٤م سمدون سمره٤من ا

 بعض ادػاشد الّرائجة يف حمافل ادقالد

ـْ  وهذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ُوّؿ إًمٞمف ُمـ اعمٜمٙمرات اًمٕمديدة واعمٗم٤مؾمد اجلٚمّٞم٦م، ُِم

 أّّهٝم٤م:

: إّن شمًٛمٞم٦م يقم ُّم٤م قمٞمدا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ٓ سم٠مس سمف وٓ يمالم ومٞمف.وًمٙمـ ٓ 1

ـَ اإلؾمالِم  و٤مسمٓم٦م يم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع ؿمٕم٥م احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م،وُم٤م شمرك  خيٗمك أّن دي

اًمٜم٤ّمس ؾمدى ذم ؾم٤مطم٦م اًمٕمٞمد طمّتك خيت٤مروا ٕٟمٗمًٝمؿ قمٞمدا ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ،سمؾ 
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قملّم هلؿ يقُملم جيٕمٚمقهنام قمٞمدا ويمّٚمٗمٝمؿ سمٕم٤ٌمدات خمّمقص٦م ومٞمٝم٤م، وهذه اجل٤مُمٕمٞم٦م 

ـِ اًمّرؾمقُم٤مت  ُمـ ُمزاي٤م هذا اًمّديـ اجل٤مُمع، وم٤مًمٕمٞمد ذم ٟمٔمر اإلؾمالم ًمٞمس ُم

٤مئٖم٦م يمام ًّ ٌّدات  اًمّرائج٦م اًم ومٝمٛمف أهؾ اعمذاه٥م إظمر سمؾ هق ُمـ مجٚم٦م اًمتٕم

ـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف ويمام ًمٞمس ًمإلٟم٤ًمن أن جيٕمَؾ ؿمٞمئ٤م ُّم٤م قم٤ٌمدة وىمرسم٦م ُمِ واعمثقسم٤مت 

ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِّم٤مـمٌل اعم٤مًمٙمل رمحف  ًمٚمٕمٞمد. ٤ميمذًمؽ ٓ يتٛمّٙمـ أن خيت٤مر يقُم٤م ُمّ 

ٓضمتامع قمغم وُمٜمٝم٤م: اًمتزام اًمٙمٞمٗمٞم٤مت واهلٞمئ٤مت اعمٕمٞمٜم٦م، يم٤مًمذيمر هبٞمئ٦م ا" الِل:

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٞمدا، وُم٤م أؿمٌف  ٓدة اًمٜمٌل صغم الِلصقت واطمد، واخت٤مذ يقم و

  1ذًمؽ.

: وُِمـ اًمٖمٚمّق اًم٤ٌمرد ُم٤م ىمّرره سمٕمُض اجلٝمالء طمٞم٨م ّذقمقا سمٕمض أطمٙم٤مم اًمٕمٞمد 2

اًمنّمقمل ذم هذا اًمٞمقم يمام أّن إحت٤مف اًمّّمٌٞم٤من ُمـ رؾمقم اًمٕمٞمد اعمت٘مّررة ذم هذه 

ٌٞم٤مهنؿ حت٤مئػ سم٢مؾمؿ حتٗم٦م اًمٕمٞمد سمؾ دم٤موز اًمٌٕمض اًمٌالد ومجٚمٕمقا ُيتِحٗمقن ص

قمغم ُم٤م ُٟمنم  ذم سمٕمض اجلرائد  –ُمٜمٝمؿ وـمٗم٘مقا يّمّٚمقن صالَة اًمٕمٞمد ذم هذا اًمٞمقم 

 ويْمّحقن أيْم٤م وهذا أدهك وأُمّر. -واًمّّمحػ 

 : ذيمُر وٓدة اًمّرؾمقل وأطمقاًمف صغّم الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وإن يم٤من ُمـ 3

 ّٓ  أّن اًمنّمَع مل جيٕمٚمف ومرو٤م وٓ واضم٤ٌم ومل أقمٔمؿ اًم٘مرسم٤مت وأطم٥ّم اًمٓم٤مقم٤مت إ

ُيٕملّم ًمف وىمت٤م ظم٤مص٤م وٓ يمٞمٗمٞم٦ًم خمّمقص٦م، سمٞمٜمام أّن سمٜم٤مء هذه اإلضمتامقم٤مت 

ـْ رأى طم٤مهَلؿ   واعمح٤مومؾ قمغم هذه اًمّتحديدات واًمّتخّمٞمّم٤مت يمام ٓ خيٗمك قمغم ُم

                                                          

 تٌف ُمٕمروومٞمف، يمقئتف پ٤ميمًت٤من.، ُمٙم25اإلقمتّم٤مم، اًم٤ٌمب آول شمٕمريػ اًمٌدع،ص: 1
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 وؿم٤مرك حم٤مومَٚمٝمؿ أو ُم٤مرَس ِرضم٤مهلؿ وأومٙم٤مرهؿ.

م قمغم اًمّٓمرق اًمٜم٤ّمومذة واًمِّمقارع اعمزدمح٦م سم٤معمرور : هذه اعمح٤مومُؾ يمثػما ُّم٤م شُم٘م٤م4

يمام هق اًمّٓم٤مسمع اجلٛمٝمقري ويت٠مّذى اعم٤مرون ؿمديدا سم٢مٟمٕم٘م٤مد أُمث٤مل هذه اعمج٤مًمس 

طمٞم٨م يٕمن هلْؿ اخلروج ُمـ طمٞمٓمتٝم٤م واًمقصقل إمم أهداومٝمؿ ذم وىم٧م حمّدد 

ـَ اعم١مؾمػ  وومٞمٝمؿ اعمريض واًمّْمٕمٞمػ وذو احل٤مضم٦م وإضار اعمًٚمؿ طمرام.وُم

٦ٌّم اًمرؾمقل، سمؾ  رسمام يزقم٩م اعم٤مّر ومٞمِمٙمل  ضمّدا أن ُيٗمٕمؾ هذا قمغم ىمّمد اًمتدّيـ وحم

ُمٜمٝمؿ أو ي٘مقل ىمقٓ ظمالف ُم٤مهؿ قمٚمٞمف ومٞمٚمقُمقٟمف ويّتٝمٛمقٟمف سم٢مهّت٤مُم٤مت هل ذم 

 ٟمٗمًٝم٤م ـم٤مُّم٤مت.

ؿ هذ اإلطمتٗم٤مل قمغم ٟمٕم٧م اًمّرؾمقل اعم٘مٌقل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ : إّن ُمٕمٔمّ 5

قمديدًة، ُمٜمٝم٤م أهّن٤م يمثػما ُم٤م شمٙمقن قمغم  وُمدطمف، وشمتْمٛمـ هذه اعمدائُح حمذوراٍت 

ـْ يرّدد يمٚمٛم٦م ُمع اًمٜمّٕم٧م سمّمقرة  "الِل الِل " هٞمئ٦م اًمٖمٜم٤مء وُمٜمٝم٤م أهّنؿ جُيٚمًقن ُم

٤مُمٕمقن، وىمد ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أّن ذيمَر  ًّ اًمٖمٜم٤مء ًمٙمل يزداد ـمرسم٤م وؿمقىم٤م ويٚمتذّذ سمف اًم

 الِل ٕهمراض آظمر ُمٙمروه ِمٜمقع. 

إذا ومتح اًمت٤مضمر اًمثقب  ٞم٦م اهلٜمدي٦م:ي٘مقل اًمٕماّلُم٦ماسمـ قم٤مسمديـ ٟم٤مىمال قمـ يمراه

ومًٌح الِل شمٕم٤ممم أو صغم قمغم اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يريد سمف إقمالم اعمِمؽمي 

ضمقدة صمقسمف ومذًمؽ ُمٙمروه ويمذا احل٤مرس ٕن ي٠مظمذ ًمذًمؽ صمٛمٜم٤م، ويمذا اًمٗم٘م٤مقمل 

إذا ىم٤مل ذًمؽ قمٜمد ومتح وم٘م٤مقم٦م قمغم ىمّمد شمروجيف وحتًٞمٜمف ي٠مصمؿ، وقمـ هذا يٛمٜمع 

 اًمٕمٔمامء إمم جمٚمس ومًٌح أو صغم قمغم اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف  إذا ىمدم واطمد ُمـ
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 1وؾمٚمؿ إقمالُم٤م سم٘مدوُمف طمتك يٗمرج ًمف اًمٜم٤مس أو ي٘مقُمقا ًمف ي٠مصمؿ. اهـ.

: إّن أيمثر ظمٓم٥م هذه اعمح٤مومؾ وحم٤مضاهت٤م شمدوُر طمقَل إصم٤ٌمت سمٕمض اًمٕم٘م٤مئد 6

اًمّزائٖم٦م وىمّٚمام يقضمد ظمٓمٞم٥م يتٙمّٚمؿ قمـ أطمقال اًمٜمٌل اًمٙمريؿ صغّم الِل قمٚمٞمف 

ؾمّٚمؿ وقء إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م، سمؾ إُّم٤م ُيث٧ٌم قم٘مٞمدشمف اخل٤مـمئ٦م وإُّم٤م أن يٜمٙمر و

ـْ شمٙمّٚمؿ ُمٜمٝمؿ قمـ ؾمػمة اًمّرؾمقل  قمغم اًّمذيـ ٓ يٗمٞمْمقن ُمٕمف ذم هذه اًمؼماُم٩م، وُم

وأطمقاًمف ومٛمٕمٔمؿ ُم٤م ي٘مقًمف أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم وواىمٕم٤مت همػم ُمًتٜمدة شمٜمٌع ُمٜمٝم٤م 

 أسمقاب اًمْمالل واًمٗمتـ.

 التؾّػظ بالـقّة

ظ سم٤مًمٜمّٞم٦م أْن حيّرك ًم٤ًمَٟمف سمام يٜمقي، وهذا ُمـ اعم٤ًمئؾ اًّمتل قمّده ُمٕمٜمك اًمتٚمٗمّ 

سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٌدقم٤مت، ومٞمٜمٌٖمل  اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم وقء إصقل 

 اعمت٘مّدُم٦م.

)واًمتٚمٗمظ هب٤م( أي سم٤مًمٜمٞم٦م "ىم٤مل اًمٗم٘مٞمف احلٜمٌكم اًمٕمالُم٦م ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت رمحف الِل: 

ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ  )وسمام ٟمقاه( ُمـ ووقء أو همًؾ أو شمٞمٛمؿ )هٜم٤م( أي

)وذم ؾم٤مئر اًمٕم٤ٌمدات: سمدقم٦م( ىم٤مًمف ذم اًمٗمت٤موى اعمٍمي٦م، وىم٤مل مل يٗمٕمٚمف  واًمتٞمٛمؿ.

 -وٓ أصح٤مسمف. وذم اهلدي: مل يٙمـ رؾمقل الِل  -صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمٌل 

ي٘مقل ذم أول اًمقوقء: ٟمقي٧م ارشمٗم٤مع احلدث وٓ  -صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ـ أصح٤مسمف ومل يرو قمٜمف ذم ذًمؽ طمرف واطمد اؾمت٤ٌمطم٦م اًمّمالة ٓ هق وٓ أطمد ُم

                                                          

 .518ص 1ج ًمّمالة،اقم٤مسمديـ قمغم اًمدر اعمخت٤مر، يمت٤مب اًمّمالة،سم٤مب صٗم٦م طم٤مؿمٞم٦م اسمـ  1
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 1"سمًٜمد صحٞمح وٓ وٕمٞمػ.

اًمٕماّلُم٦ماسمـ اًم٘مّٞمؿ رمحٝمام  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اًمقذمّ  وأصؾ اًمٌح٨م ومٞمف ًمٚمٕمالُّم٦م

 الِل يمام قمزاه  اًمٌٝمقيت إًمٞمٝمام وٟم٘مٚمف يمثػمون ِِمّـ أشمك سمٕمدّه٤م.

ا ىم٤مم إمم اًمّمالة يم٤من صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذ" ي٘مقل اسمـ اًم٘مّٞمؿ رمحف الِل شمٕم٤ممم: 

ومل ي٘مؾ ؿمٞمئ٤م ىمٌٚمٝم٤م، وٓ شمٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م اًمٌت٦م، وٓ ىم٤مل أصكم لِل  "الِل أيمؼم  "ىم٤مل 

صالة يمذا ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م أرسمع ريمٕم٤مت إُم٤مُم٤م أو ُم٠مُمقُم٤م، وٓ ىم٤مل أداء وٓ ىمْم٤مء 

وٓ ومرض اًمقىم٧م، وهذه قمنم سمدع مل يٜم٘مؾ قمٜمف أطمد ىمط سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح وٓ 

ٗمٔم٦م واطمدة ُمٜمٝم٤م اًمٌت٦م، سمؾ وٓ قمـ أطمد ُمـ وٕمٞمػ، وٓ ُمًٜمد وٓ ُمرؾمؾ ًم

 2."أصح٤مسمف، وٓ اؾمتحًٜمف أطمد ُمـ اًمت٤مسمٕملم وٓ إئٛم٦م إرسمٕم٦م

وًمٙمـ هٝمٜم٤م ُم٘م٤مم وهق أّن حمَض اًمتٚمّٗمِظ سم٤مًمٜمٞم٦ّم ٓ يّمدُق قمٚمٞمف طمدُّ اًمٌدقم٦م ٓ 

 احل٘مٞم٘مٞم٦م وٓ اإلو٤مومٞم٦م ومٗمل إـمالق اًم٘مقل قمغم سمدقمّٞمتف ٟمٔمر وشم٠مُّمؾ. 

ـّ أّن اًمٜمّٞم٦َم اًم٘مٚمٌٞم٦َم ٓ شمٙمٗمل ًمّمّح٦م اًمّّمالة  ٟمٕمؿ : ًمق وُمّن اًمٜمّٞم٦مُ  اعمنموـم٦ُم سمف وفُم

ُم٤م مل يْمّؿ ُمٕمٝم٤م اًمتٚمّٗمظ سم٤مًمّٚم٤ًمن،أو اًمُتزم ُمثؾ اًمتزام اًمٗمرائض واًمقاضم٤ٌمت 

اًمنّمقمٞم٦م وُمثؾ أصؾ اًمٜمّٞم٦م سمحٞم٨م ُيٜمٙمر قمغم ُمـ يتٚمّٗمظ سمف، أو ضُمٕمؾ ُم٘مّمقدا 

ّٚم٤ًمن واًم٘مٚم٥م أو دومع سمٜمٗمًف ٓ يمقؾمٞمٚم٦م إمم إضمتامع اًمٕمزيٛم٦م واجلٛمع سملم ومٕمؾ اًم

 اًمقؾم٤موس. ومٛمتك اٟمْمؿ إًمٞمف ُمثُؾ هذه اًمٕمقارض ٓ ري٥َم أّٟمف يّمػم سمدقم٦م، وهذا 

                                                          

 .87ص1يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع ،يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب اًمقوقء،ج 1

 .194ص 1هديف صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمالة،ج زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد، 2
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 هق حمٛمؾ طمًـ ًم٘مقل ُمـ ىم٤مل سمٌدقمّٞمتف إن أُمٙمـ محؾ يمالُمف قمٚمٞمف. 

 –يمٞمػ: وىمد ورد اًمتٚمّٗمظ هب٤م ذم طمدي٨م اإلطمرام وًمِذا أضم٤مزه يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

ُم٤مم اًمّزيٚمٕمل احلٜمٗمل رمحف الِل: وأُم٤م .ي٘مقل اإل-قمغم اظمتالف ُمذاهٌٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

ي٘مقل اًمٕماّلُم٦م و1"اًمتٚمٗمظ هب٤م ومٚمٞمس سمنمط وًمٙمـ حيًـ ٓضمتامع قمزيٛمتف. 

)واجلٛمع سملم ٟمٞم٦م اًم٘مٚم٥م وومٕمؾ اًمٚم٤ًمن( هذه رشم٦ٌم  " احلّمٙمٗمل رمحف الِل:

 2وؾمٓمك سملم ُمـ ؾمـ اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م وُمـ يمرهف ًمٕمدم ٟم٘مٚمف قمـ اًمًٚمػ.

اًمٜمٞم٦م اًمقاضم٦ٌم ذم  ٤مم اًمٜمّقوي رمحف الِل:وىم٤مل حمّرر اعمذه٥م اًمِّم٤مومٕمل اإلُم

اًمقوقء هل اًمٜمٞم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م وٓ جي٥م اًمٚمٗمظ سم٤مًمٚم٤ًمن ُمٕمٝم٤م: وٓ جيزئ وطمده وان 

 3مجٕمٝم٤م ومٝمق آيمد وأومْمؾ هٙمذا ىم٤مًمف إصح٤مب واشمٗم٘مقا قمٚمٞمف.

 حؽم العرس 

قمَرس يٕمُرس قمْرؾم٤م ُمـ سم٤مب ٟمٍم،وقمَرؾم٤مسمٗمتح اًمراء ُمـ ؾمٛمع .أصؾ ُمٕمٜم٤مه 

ل قمرس سمف إذا ًمزُمف وًمذا ؾمّٛمل إُمرأة اًمّرضمؾ قمرؾم٤م اعمالزُم٦م واًمٌٓمر، ُي٘م٤م

 4ًمٚمٛمالزُم٦م سمٞمٜمٝمام.

 ىمد ص٤مر هذا اًمّٚمٗمُظ قم٤ٌمرًة ذم اًمدي٤مر اهلٜمدي٦م أن يتٕملّم يقٌم  ويؽمّدد ومٞمف إمم ىمٌقر 

                                                          

 .99ص1ت٤مب اًمّمالة،جشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ،يم 1

 .127ص1اًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ،يمت٤مب اًمّٓمٝم٤مرة،ج 2

 .316ص 1اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة،ج 3

 .411ص2واعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ،ج.261ص4،ج "قمرس"ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، اعم٤مدة 4
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اًمٕمٔم٤مم يمّؾ ؾمٜم٦م سمال قُمٓمٚم٦م،وخيتص ًمف يقم وٓدة أو ووم٤مة ذًمؽ  أطمد اعمِم٤ميخ

ٞمُع ُمـ يٕمت٘مده وجيتٛمٕمقن هٜم٤مك يمّؾ اًمِّمٞمخ ذم ُمٕمٔمؿ إطمقال.ومٞمؽمّدد إمم ىمؼمه مج

 ؾمٜم٦م يٗمٕمٚمقن أؿمٞم٤مء خمتٚمٗم٦م.

اًمنّمقمل ومٞمف أّن ٟمٗمَس زي٤مرة اًم٘مٌقر أُمر ضم٤مئز سمؾ رهّم٥م اًمِّم٤مرُع ومٞمف  واحلٙمؿُ 

وطمّض اًمٜم٤ّمَس قمٚمٞمف عم٤م أّٟمف ُيذيّمر اعمقت وأظمرة وجُيّدد ذيمَر اًمٗمٜم٤مء واًمٌغِم وهق 

ـّ هذا اًمٕمرس اًمّرائ٩م  ؾم٥ٌم إىم٤مُم٦م اًمقصٚم٦م ُمع الِل وشمريمٞمز ظمِمٞمتف ذم اًم٘مٚم٥م. ًمٙم

ىمدأوم٣م إمم أن يٕمت٘مد اًّمذيـ ي٘مقُمقن سمف أو ي٤ميت إًمٞمف أن خيّّمّمقٟمف ختّمٞمّم٤م 

ٌّدي٤م قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعم٤مّر، سمؾ دم٤موز يمثػم ُمـ اًمٖم٤مًملم إمم أهّنؿ هيتٛمقن سمف  شمٕم

وجيتٛمٕمقن ومٞمف يمّؾ ؾمٜم٦م خم٤موم٦م  أن شمٚمح٘مٝمؿ ُمّية ُمـ اًمِّمٞمخ إن مل حييوا ذم 

 دظمؾ ذم ورـم٦م آسمتداع.قمرؾمف، وُمـ هذه اجلٝم٦م 

وًمذا ُمٜمٕمف اًمٕمٚمامء اعمحّ٘م٘مقن ، ي٘مقل اًمٕماّلُم٦م اًم٘م٤ميض صمٜم٤مء الِل اًم٤ٌمين سمتل رمحف 

ٓ جيقز ُم٤م يٗمٕمٚمف اجلٝم٤مل سم٘مٌقر إوًمٞم٤مء واًمِمٝمداء ُمـ اًمًجقد واًمٓمقاف  الِل:

طمقهل٤م واخت٤مذ اًمنج واعم٤ًمضمد قمٚمٞمٝم٤م وُمـ آضمتامع سمٕمد احلقل يم٤مٓقمٞم٤مد 

 1ويًٛمقٟمف قمرؾم٤م.

 وسمذًمؽ أومتك اإلُم٤مُم اعمحّدث اًمٗم٘مٞمف اًمٜمّٔم٤مر قمٌد اًمٕمزيز اًمّدهٚمقي  أّن شمٕمٞملم

 2اًمقىم٧م ًمزي٤مرة اًم٘مٌقر واًمٕمرس سمدقم٦م وإْن يم٤من ٟمٗمُس اًمّزي٤مرة ُمنموع.

                                                          

 .65ص2ؾمقرة أل قمٛمران،ج، اًمتٗمًػم اعمٔمٝمري 1

 .172ص "ومت٤موى قمزيزي "أٟمٔمر ومت٤مواه اعمًاّمة ب 2
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هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م أدظمٚمقا ومٞمف قمنمات اعمٜمٙمرات واعمٕم٤ميص، ومٛمـ ؿم٤مهد 

 "يم٤ميم٤م ص٤مطم٥م"أو قمرس  "ٓهقر"قمرس أمجػم أو قمرس گٜم٩م سمخش سمٛمديٜم٦م 

حتّ٘مؼ ًمديف أّن إُمر ىمد ضم٤موز ُمـ طمٞمّز آسمتداع واإلطمداث  "ٟمقؿمٝمره"سمٛمديٜم٦م 

إمم ُم٤م هق أظمٓمر وأؿمّد ُمـ ذًمؽ ، طمٞم٨ُم إّن اًمٙمثرة اًمٙم٤مصمرة ُمـ اًّمذيـ ُيِم٤مريمقن 

ذم ُمثؾ هذه اعمح٤مومؾ واإلضمتامقم٤مت ىمد دم٤موز اقمت٘م٤مدهؿ وهمٚمّقهؿ ذم شمٕمٔمٞمؿ 

 ُُمرقم٦ٌم ظمٓمِرة طم٤مًم٦م  إمم - ٝمؿُمْم٤مضمٕمَ  وسمّردَ  شمٕم٤ممم الِل رمحٝمؿ –ه١مٓء اعمِم٤ميخ 

اًمٗمقز اًمٙمٌػم ذم "ُِمـ  "اًم٤ٌمب إول". ًمػُماضمع ًمف إيمؼم اًمنّمك قمٚمٞمف خي٤مف

 ًمإلُم٤مم اًمِّم٤مه وزّم الِل اًمّدهٚمقي رمحف الِل. "أصقل اًمّتٗمًػم

 ختصقص األّيام واألوقات إليصال الّثواب إىل األموات

وىم٧م وٓ حُيّدد ًمف زُم٤من دون إّن ُمٓمٚمَؼ اًم٘مرسم٤مت واًمٕم٤ٌمدات ِِم٤ّم ٓ يتٕملّم ًمف 

زُم٤من،سمؾ يمّؾ يقم ويمّؾ زُم٤من يّمٚمح فمروم٤م ٕٟمقاع اخلػمات واًمُ٘مرب، وقمغم 

اًمٕم٤مىمؾ اًمذي هيتؿ سم٠مُمر آظمرشمف أن يٖمتٜمٛمٝم٤م ويٍمومٝم٤م ذم ُم٤م يِم٤مء ُمـ هذه 

اًمٕم٤ٌمدات ٓ ظمالف ٕطمٍد ذم هذا اًم٘مدر. ويمذًمؽ جيقز ًمإلٟم٤ًمن أن جيٕمؾ صمقاب 

ّٓ أّن اًمِم٤مومٕمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م قمٛمٚمف ًمٖمػمه طمّٞم٤م يم٤من أو ُمّٞمت٤م قم ٜمد مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ إ

ٌّد الِلَ  ـْ صغّم أو شمّمّدق أو شمٕم إؾمتثٜمقا ُمـ ذًمؽ اًمٕم٤ٌمدات اًمٌدٟمّٞم٦م اعمحْم٦م: ومٛم

شمٕم٤ممم سمٖمػمّه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات سمنمائٓمٝم٤م اًمنّمقمٞم٦م وأراد أن جيٕمؾ صمقاب قم٤ٌمدشمف إمم 

٦م ويّمؾ ُمـ ؿم٤مء ُمـ إطمٞم٤مء وإُمقات جيقز ًمف ذًمؽ  قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم

 صمقاسمف إمم ُم٤م أراده إن ؿم٤مءالِل شمٕم٤ممم .

أُّم٤م إذا ظمّّمص ًمف يقُم٤م ُّم٤م أو وىمت٤م ُّم٤م أو هٞمئ٦م ظم٤مّص٦م هلذا اعم٘مّمد يٜمُٔمر ومٞمف:وم٢من 

يم٤من ختّمٞمّم٤م اٟمتٔم٤مُمٞم٤م حمْم٤م يًقغ ًمف ذًمؽ وٓ ُيالم قمٚمٞمف ُم٤م مل ُيٗمض إمم إوم٤ًمد 
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ٌّد واًمت٘مّرب  سمف يٙمقن قم٘م٤مئد اًمٕم٤مُّم٦م، وإن يم٤من ذًمؽ اًمّتخّمٞمص ُمـ ضمٝم٦م اًمتٕم

 سمدقم٦م إو٤مومٞم٦م.

 حؽم التصّدق عن ادقّت

٤مسمع  ًّ وُِمٜمف ُيٕمٚمؿ طمٙمُؿ ُم٤ميتّمّدق قمـ اعمّٞم٧م ومقر ُمقشمف وذم اًمٞمقم اًمّث٤مًم٨م واًم

وسمٕمد إرسمٕملم يمام هق رائ٩م ذم يمثػم ُمـ سمالد اهلٜمد وسم٤ميمًت٤من سمؾ ذم أيمثر 

 سمالدّه٤م، وم٢مّن اًمٜم٤ّمَس ىمد ظمّّمّمقا هذه إّي٤مم هبذه اًمّّمدىم٤مت وٓ ي٘متٍمون قمغم

اًمتخّمٞمص أٟمتٔم٤مُمل وم٘مط سمؾ يٕمّدوهن٤م ُمـ اًمّٚمقازم اًمنّمقمٞم٦م ويٕمت٘مدوهن٤م ُمـ 

طم٘مقق اعمٞم٧ّم اًّمتل شمٚمزم قمغم ورصم٤مءه سمٕمد ُمقشمف،وًمِذا ُيقضّمٝمقن اإلٟمٙم٤مر اًمِّمديد 

ـْ مل يتّمّدق  قمـ أسمٞمف وأُّمف  هبذا اًمِّمٙمؾ اخل٤مص  قمغم ُمـ مل ي٠مت هب٤م. ويمّؾ ُم

شمّمّدق سمٖمػم هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م سم٠ميمثر ُمـ يٙمقن قم٤مىّم٤م هلامُمٓمٕمقٟم٤م قمٜمدهؿ  وإن يم٤من ىمد 

ذًمؽ، وُمـ ٓ جيد ؾمٕم٦م يًت٘مرض ًمف طمتام طمّتك خيرج قمـ قم٥مء طم٘مقق اعمٞم٧ّم 

 وخيٚمص ٟمٗمًف ُمـ ًمقم اًمٜم٤ّمس وٟمٙمػمهؿ.

ومٙمّؾ هذه إُمقر ىمرائـ وؿمقاهد شُمقوُح أن هذا اًمتخّمٞمص ًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ 

ـْ أؾم٤ٌمب  آٟمتٔم٤مم واًمًٝمقًم٦م، وىمد ُمّر ومٞمام ىمٌؾ أّن هذ اًمٜمّقَع ُمـ اًمتّخّمٞمص ُِم

إُمر اعم٤ٌمَح سمدقم٦م ِمٜمققم٦م. وًمِذ ىمد ّسح اًمٗم٘مٝم٤مء  اًمٌدقم٦م اإلو٤مومٞم٦م اًّمتل دمٕمؾ

 اًمٙمرام سمٙمقهن٤م سمدقم٦م ُمذُمقُم٦م.

 ويٙمره اخت٤مذ اًمٓمٕم٤مم ذم ي٘مقل اًمٕماّلُم٦م اًمٙمردري اًمٌّزازي احلٜمٗمل رمحف الِل:

 اؾمؿ اًمٞمقم إول واًمث٤مًم٨م وسمٕمد إؾمٌقع وإقمٞم٤مد،وٟم٘مؾ اًمٓمٕم٤مم إمم اًم٘مؼم ذم اعمق

 واخت٤مذ اًمدقمقة سم٘مراءة اًم٘مرآن ومجع اًمّمٚمح٤مء واًم٘مراء ًمٚمختؿ أو ًم٘مراءة ؾمقرة 
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هذا: وأصؾ هذه اًمّرؾمقُم٤مت شمٚمّ٘مٞم٧ْم ُمـ اهلٜمقد وم٢مّن اعمًٚمٛملم ذم اهلٜمد ىمْد 

ضم٤موروا اهلٜمقد وؾمٙمٜمقا أيمثر طمٞم٤مهتؿ ُمٕمٝمؿ،ويم٤من أيمثرهؿ سمٛمٕمزل قمـ اًمٕمٚمؿ 

ؿمّدة اإلطمتٞم٤مج واًمٗم٘مر واًمذًّم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُمٙمر اًمنّمقمل عم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ 

اهلٜمقد اًمٖمالة، ومُجؾُّ ُم٤م ىمد اقمت٤مده اًمٜم٤ّمس ُمـ اًمّرؾمقُم٤مت ذم حم٤مومؾ اًمٜمّٙم٤مح 

واًمّزوم٤مف وُمراؾمؿ اعمقت أصٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م رائج٦م ذم اهلٜمقد وشمٚمّ٘م٤مه٤م اعمًٚمٛمقن ُمٜمٝمؿ 

ٗمٚم٦م دون أْن يٜم٘مدوه٤م ويٕمروقه٤م قمغم وقاسمط اًمنّمع اعمتلم، سمؾ أظمذوه٤م أظمَذ هم

وقمدم ُم٤ٌمٍٓة وشمٕم٤مُمٚمقا هب٤م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ طمتّك راضم٧م ومٞمٝمؿ وأًمٗمقه٤م يمام يم٤مٟم٧م 

 ُم٤مًمقوم٦م قمٜمد اهلٜمقد، صمّؿ ُم٣م قمغم ذًمؽ أضمٞم٤مل وأىمقام ُمـ اعمًٚمٛملم طمتّك قمن 

 إٟمٙم٤مر هذه إُمقر وٓري٥م أّن ُمـ ؿم٥ّم قمغم رء ؿِمٞم٥م قمٚمٞمف.

هلٜمدي ُمقٟٓم٤م وىمد ومّّمؾ اًمٙمالم قَمغم هذه اًمّرؾمقُم٤مت اهلٜمقدي٦م اًمِّمٞمخ اًمٕم٤ممل ا

واًمِّمٞمخ اًمٕماّلُم٦م ظمٚمٞمؾ أمحد  "حتٗم٦م اهلٜمد "قمٌٞمد الِل إّيقيب ذم يمت٤مسمف 

ٝم٤مرٟمٗمقري أؿم٤مر إمم ذًمؽ ذم يمت٤مسمف  ًّ وُمـ ـم٤مًمع هذيـ  "اًمؼماهلم اًم٘م٤مـمٕم٦م "اًم

ٚمٞمف هذا إُمر إن اًمٙمت٤مسملم حتّ٘مؼ ًمديف أصؾ هذه اًمّرؾمقم وُمٌدءه وٓ يِمتٌف قم

 ؿم٤مءالِل شمٕم٤ممم.

 والّسـن الّدعاء بعد الػرائض

 إّن اًمّدقم٤مَء قم٤ٌمدة سمؾ ُُمّخ اًمٕم٤ٌمدة وضمقهره٤م،وىمد ضم٤مء اًمؽّمهمٞم٥ُم إًمٞمٝم٤م وإُمُر هب٤م 

                                                          

 .38ص 1اًمٗمت٤موى اًمٌزازي٦م ،يمت٤مب اًمّمالة، اجلٜم٤مئز،ج 1
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ّٓ أّن اًمِّم٤مرَع مل ُيٕملّمْ ًمف وىمت٤م ظم٤مص٤م سمحٞم٨م ٓ  ذم يمثػم ُِمـ إي٤مت وإطم٤مدي٨م إ

جيقز إّٓ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وٓ يمٞمٗمٞم٦م خمّمقص٦م طمٞم٨م يٗمقت اجلقاُز سمٗمقاهت٤م، سمؾ 

ٚمؼ همػُم ُم٘مٞمّد سمٌمء ٓ سمقىم٧م ظم٤مص وٓ سمٙمٞمٗمٞم٦ًم وهٞمئ٦م مجٞمُع ُم٤م ورد ومٞمف ُمٓم

خمّمقص٦م. وُم٘متْم٤مه أن جيري قمغم إـمالىمف ويمذًمؽ مل ُيقضمٌف اًمِّم٤مرُع  قمٚمٞمٜم٤م ذم 

وىم٧م ُمٕملّم ٓ سمٕمد اًمٗمرائض وٓ سمٕمد اًمٜمّقاومؾ.ومٛمـ ىمّٞمده سمقىم٧م ُّم٤م أو ظمّّمّمف 

ٜمـ  ًّ ؾمٜم٦ّم ُمٗمّْمٚم٦م هبٞمئ٦م ُّم٤م يٙمقن ُمٌتدقم٤م وهذا يمام إذا رأى أطمٌد أّن اًمّدقم٤مء سمٕمد اًم

قمغم همػمه ُمـ إوىم٤مت أو رأى اهلٞمئ٦َم اإلضمتامقمٞم٦م ؾمٜم٦ّم أو اًمتزم وأّس قمٚمٞمف وفمٜمّف 

 يٙمقن سمدقم٦م. -قمٚمام يم٤من أو قمٛمال-ومرو٤م أو ٓزُم٤م 

ذيمره٤م  –: ورد ذم ظمّمقص اًمّدقم٤مء سمٕمد اًمٗمرائض ٟمّمقٌص يمثػمٌة ٟمٕمؿْ 

اّلُم٦م واًمٕم " اًمتحٗم٦م اعمرهمقسم٦م "ؾمٞمقـمل اهلٜمد اًمٕماّلُم٦م حمٛمد ه٤مؿمؿ اًمتتقي ذم

وم٤مقمت٘م٤مد ؾمٜمّٞمتف همػم  -اًمٜمّٗم٤مئس اعمرهمقسم٦م. "اعمٗمتل يمٗم٤مي٧م الِل اًمّدهٚمقي ذم 

ِمٜمقع،ويمذًمؽ اًمٕمٛمؾ سمف ٓ حيرم.ويمذا احلٙمؿ ذم اهلٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م ّٕن اًمِّم٤مرع 

أن يدقمق دسمر اًمٗمرائض، واجلٛمٞمع إذا  –إُم٤مًُم٤م يم٤من أو ُم٘متدي٤م  –رهم٥ّم اجلٛمٞمَع 

ٜمف إضمتامع ٓ حم٤مًم٦م.ومٜمٗمس هذا آضمتامع شمّمّدوا اًمٕمٛمؾ سمتٚمؽ اًمٜمّّمقص يتحّ٘مؼ ُم

ّٓ أّن اإلضمتامع همػم ُم٘مّمقد سمٜمٗمًف وٓ ٓزم سمذاشمف ومال جيقز أن  ًمٞمس سمٌدقم٦م إ

جُيٕمؾ ُمـ اعم٘م٤مصد وٓ أْن ُيتٕم٤مُمؾ سمف ُمثؾ اًمقاضم٤ٌمت اًمّث٤مسمت٦م. واحل٤مصُؾ أّن ٟمٗمس 

ٜمـ، إّٟمام جم٤مري آسمتداع ومٞم ًّ ف هل اًمّدقم٤مء همػُم سمدقم٦م ٓ دسمر اًمٗمرائض وٓ سمٕمد اًم

ٜمـ ٓ يٙمقن ُمٌتدقم٤م يمام أّن  ًّ ـْ دقم٤م سمٕمد اًم شمٚمؽ اًمٕمقارض اعمذيمقرة وقمغم هذا ومٛم

ّٓ أّٟمف ًمق يم٤من ذم ُمٙم٤من  يٚمتزُمف اًمٜم٤ّمس ُمثؾ اًمقاضم٤ٌمت يٜمٌٖمل أن  شم٤مريمف همػم ُمٚمقم إ
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ٓ يدقمق وإن يم٤من صحٞمَح آقمت٘م٤مد ذم ٟمٗمًف ٕٟمف ي١مّيد رأهيؿ اًم٤ٌمـمَؾ وُيٗميض هبؿ 

ـْ ُمداظمؾ اًمٌدع اإلو٤مومٞم٦م يمام ُمّر ُمٗمّّمال.إمم اإلؾمتٛمرار سمٌدقمتٝمؿ، وهذ  ا ُِم

ورطمؿ الِل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٌتدقم٦م ذم سمٕمض ":1ي٘مقل اًمٕماّلُم٦م فمٗمر أمحد اًمٕمثامين 

أىمٓم٤مر اهلٜمد طمٞم٨م وافمٌقا قمغم أن اإلُم٤مم وُمـ ُمٕمف ي٘مقُمقن سمٕمد اعمٙمتقسم٦م سمٕمد 

 اًمًٜمـ ومٕمؾ ُمـ ومرهمقا إذا صمؿ ’’ اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم أٟم٧م اًمٚمٝمؿ‘‘ىمرائتٝمؿ 

 ي١مُمٜمقن واعم٘متدون ، صم٤مٟمٞم٦م ُمرة سمدقم٤مء ضمٝمرا اًمٗم٤محت٦م قم٘م٥م اإلُم٤مم يدقمق اومؾواًمٜمق

ًمتزام واًمدوام طمتك أن سمٕمض آ ؾمٌٞمؾ قمغم سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ ضمرى وىمد ذًمؽ قمغم

اعم٠مُمقُملم اًمٕمقام اقمت٘مدوا أن اًمدقم٤مء سمٕمد اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ سم٤مضمتامع اإلُم٤مم و

قٟمف وٓ وُمـ مل يرض سمذًمؽ يٕمزًمقٟمف قمـ اإلُم٤مُم٦م ويٓمٕمٜم ضوي واضم٥م ...

قن ظمٚمػ ُمـ ٓ يّمٜمع سمٛمثؾ صٜمٞمٕمٝمؿ ، وأيؿ الِل ! إن هذا أُمر حمدث ذم يّمٚمّ 

 2اًمديـ.

 صمؿ إن ُم٤م راج  ويمذًمؽ ي٘مقل اًمِّمٞمخ اعمحّدث اًمٕماّلُم٦م حمٛمد يقؾمػ اًمٌٜمّقري:

                                                          

 ػماًمٌّم یث اًمٗم٘مٞمف اًمّمقومُم٦م اعمح٘مؼ اًمٌح٤مصم٦م اعمدىمؼ اًمث٧ٌم احلج٦م اعمٗمناعمحداًمٕمالّ هق 1

 یًمف ومت٤مو ھ۷۳۷1 یاًمث٤مٟم عٞمرسم۷۳ یوم یوًمد یاًمتٝم٤مٟمق یًمٕمثامٟماالِل  ػٞمفمٗمر امحد سمـ ًمٓم

 ؾٞمًمتٗمّم،راضمْع ھ۷۳۹4اًم٘مٕمدةؾمٜم٦م  یذ یهم٤مي٦م آوم٤مدة شمقوم٤مه الِل وم یوم دةٞموُم١مًمٗم٤مت ُمٗم

 .ردي٦مسم٤مًٕمٚمِمٞمخ اعمٗمتل قمٌداًمِمٙمقر اًمؽمُمذي رمحف الِل "شمذيمرة اًمٔمٗمر" أطمقاًمف

ٜمـ، إقمالء اًم2 واًمذيمر  يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب آٟمحراف سمٕمد اًمًالم ويمٞمٗمتف وؾمٜمٞم٦م اًمدقم٤مءًّ

 .167ص3ج سمٕمد اًمّمالة،
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ومی يمثػم ُمـ سمالد اهلٜمد اجلٜمقسمٞم٦م اًمدقم٤مءسمٙمٞمٗمٞم٦م خمّمقص٦م سمٕمد اًمرواشم٥م :يًت٘مٌؾ 

 ؿ صمؿ يٜم٤مدی اإلُم٤مم سمّمقت قم٤مل :اإلُم٤مم اعم٘متديـ ويدقمقن راومٕمی ايدهي

ومٞم٘مرأه واعم٘متدون اًمٗم٤محت٦م صمؿ يّمٚمقن قمٚمی اًمٜمٌی صكم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ "اًمٗم٤محت٦م"

وسمٕمْمٝمؿ يتٗمٜمـ ومٞمف ومٞم٘مقل:إًمی روح اًمٜمٌی اًمٙمريؿ صكم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٗم٤محت٦م 

ويقافمٌقن قمٚمی هذا ـمقل طمٞم٤مهتؿ وومی مجٞمع صٚمقاهتؿ ويٚمتزُمقٟمف اًمتزام واضم٥م 

وُم٤مُمقم ٓ يٗمٕمؾ ذًمک ،ورسمام يٗمْمی هبؿ أٟمٙم٤مر إًمی  ويٜمٙمرون قمٚمی إُم٤مم

ظمّم٤مم ؿمديد وضمدال ىمٌٞمح ،سمؾ ي١مدی إًمی ىم٤ٌمئح وومٔم٤مئع ُمـ اجلٝم٤مٓت 

اًمٗم٤مطمِم٦م ،ومٗمی ُمثؾ هذه ي٘م٤مل إٟمف سمدقم٦م شمْمٛمٜم٧م سمدقم٤مت يمثػمة ٓ أری عمثؾ هذا 

وضمٝم٦م ُمـ اًمًٜم٦م، وم٤مومتت٤مح اًمدقم٤م ءسم٤مًمثٜم٤مء قمٚمی الِل قمٚمی ُم٤م هق أهٚمف ،صمؿ اًمّمالة 

كم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وان يم٤من ًمف أصؾ ومی اًمنميٕم٦م وًمٙمـ آظمتت٤مَم قمٚمٞمف  ص

صمؿ هذا آًمتزام صمؿ ‘‘اًمٗم٤محت٦م ’’سم٤مًمٗم٤محت٦م واًمٜمداء ًمإلقمالم سم٘مراءهت٤م سمّمقت رومٞمع :

شمِمديداًمٜمٙمػم قمٚمی اًمت٤مرك يمؾ ذًمک سمٕمٞمد قمـ اًمًٜم٦م ،والِل ي٘مقل احلؼ وهق هيدی 

 1اًمًٌٞمؾ.

ًمتزام وآسار سمف أو اقمت٘م٤مد واحل٤مصؾ أّن ٟمٗمس اًمّدقم٤مء ًمٞم٧ًم سمٌدقم٦م  سمؾ آ

اًمتخّمٞمص سمقىم٧م ُّم٤م واًمت٘مٞمٞمد سم٘مٞمد وهٞمئ٦م هق اًمٌدقم٦م اعمذُمقُم٦م ومآل إُمر إمم أّٟمف 

 ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٌدقم٦م اإلو٤مومٞم٦م واًمقصٗمٞم٦م.

                                                          

ٜمـ ًمإلُم٤مم اًمؽّمُمذي، ىمٌؾ سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم اإلٟمٍماف قمـ   1 ًّ ُمٕم٤مرف اًمًٜمـ ذح ضم٤مُمع اًم

 . ـمٌع ؾمٕمٞمد.124ص3ج يٛمٞمٜمف وقمـ ي٤ًمره،
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 البـاء عؾی الؼبور

ورد اًمٜمٝمل قمـ دمّمٞمص اًم٘مٌقر وسمٜم٤مء اًم٘م٤ٌمب قمٚمٞمٝم٤م ذم يمثػٍم ُمـ 

ٜمـ وهمػمهؿ ًّ رؾمقل الِل صغّم الِل وىمد سمٕم٨م  .إطم٤مدي٨م،رواه٤م أصح٤مب اًم

قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ؾمّٞمدٟم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أن ٓ يدع متث٤مًٓ إٓ ـمٛمًف وٓ ىمؼمًا ُمنموم٤م 

إٓ ؾمّقاه، صمّؿ سمٕم٨م قمكمُّ سمـ أيب ـم٤مًم٥م أسم٤م اهلٞم٤مج إؾمدي قمغم ٟمٗمس هذا 

 ومٝمذه إطم٤مدي٨ُم سحي٦م يم٤مومٞم٦م ذم أّن اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر ٓ جيقز. 1اعمٜمِمقر.

 ًمٙمرام أيْم٤م، ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل رمحف الِل:وىمد ّسح سمف اًمٗم٘مٝم٤مء ا

يٙمره دمّمٞمص اًم٘مؼم وشمٓمٞمٞمٜمف ويمره أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم وأن يٕمٚمؿ "

أٟمف  -صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمٕمالُم٦م.. عم٤م روي قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد الِل قمـ اًمٜمٌل 

: وٕن ىم٤مل: ٓ دمّمّمقا اًم٘مٌقر وٓ شمٌٜمقا قمٚمٞمٝم٤م وٓ شم٘مٕمدوا وٓ شمٙمتٌقا قمٚمٞمٝم٤م

ذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمزيٜم٦م وٓ طم٤مضم٦م سم٤معمٞم٧م إًمٞمٝم٤م: وٕٟمف شمْمٞمٞمع اعم٤مل سمال وم٤مئدة ومٙم٤من 

 2ُمٙمروه٤م.

يٙمره اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم، " اسمـ ىمداُم٦م احلٜمٌكم رمحف الِل: ويمذًمؽ ي٘مقل اًمٕماّلُم٦م

ىم٤مل:هنك رؾمقل الِل  "صحٞمحف  "ودمّمٞمّمف، واًمٙمت٤مسم٦م قمٚمٞمف عم٤م روى ُمًٚمؿ ذم 

 ص اًم٘مؼم، وأن يٌٜمك قمٚمٞمف، وأن ي٘مٕمد قمٚمٞمف. .. صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أن جيّم

                                                          

 .969صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ احلدي٨م:  1

 .321ص 1ٜم٤مئز، ىمٌٞمؾ أطمٙم٤مم اًمِمٝمٞمد،جسمدائع اًمّمٜم٤مئع ،سم٤مب اجل 2
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 1وٕن ذًمؽ ُمـ زيٜم٦م اًمدٟمٞم٤م، ومال طم٤مضم٦م سم٤معمٞم٧م إًمٞمف.

سمدقم٦م سمؾ هق ُمٕمّمٞم٦م   –اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم  –وقمغم اًمّرهمؿ ُمـ ذًمؽ يمّٚمف ٓ يٙمقن 

يم٤ًمئر اعمٕم٤ميص ومٛمـ سمٜمك قمغم اًم٘مؼم يٙمقن قم٤مصٞم٤م لِل شمٕم٤ممم طمٞم٨م شمرك اًمٕمٛمَؾ 

ٓ شمًتٚمزم  أن يٙمقن سمف ُمٌتدقم٤م ومال ّٕن اعمٕمّمٞم٦مَ سمتٚمؽ اًمٜمّمقص اًمٜم٤مهٞم٦م، أُّم٤م 

ّٓ ُمـ ومٕمٚمف إطمت٤ًمسم٤م  وشم٘مّرسم٤م سمف إمم الِل وم٘مد اسمتدع ّٕٟمف طم٤مول اًمت٘مّرب  اًمٌدقم٦م، إ

إمم الِل شمٕم٤ممم سمام طمٔمره رؾمقًُمف إُملم صغّم الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وهذا ُمـ أىمٌح 

 اًمٌدقم٤مت وأؿمّده٤م ظمٓمرا.

 بور ادشائخ وجوابهآشتدٓل عذ جواز البـاء عذ ق

واؾمتثٜمقه  إمم أّٟمف جيقز اًمٌٜم٤مُء قمغم ىمٌقر اعمِم٤مئخ وإوًمٞم٤مء،2ذه٥م  سمٕمُض اعمِم٤ميخ

ـْ قمٛمقم اًمٜمّٝمل، سمحّج٦م أّٟمف ىمد ص٤مر ُمـ ىمٌٞمؾ شمٕمٔمٞمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ وذوي اًمقرع  ُِم

وشمقىمػمهؿ ومٙم٤من   ُمـ اعمِم٤ميخ ذم هذا اًمّزُم٤من،وىمد هداٟم٤م اًمِّم٤مرع إمم شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ

 ٦م اًمّتٕمٔمٞمؿ.ضم٤مئزا ّٕٟمف ُمـ مجٚم

ًمٞمس سمّمقاب واًمّتح٘مٞمؼ أّن ُمٜم٤مَط اًمّتٕمٔمٞمؿ واإله٤مٟم٦م وُمداَر  وهذا آؾمتدُٓل  

ّٓ أّن اًمتٕمٔمٞمَؿ  طمًـ إدب وؾمقءه وإْن يم٤من قمغم قم٤مدات اًمٜم٤ّمس وأـمقارهؿ إ

                                                          

 .378ص 2اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز،ج 1

وُِمـ اًمّذاهٌلم إمم هذا اًمّرأي اًمِّمٞمُخ اًمٕماّلُم٦ُم أمحد قمٌد الِل اًمّمّديؼ اًمٖمامري رمحف الِل  2

وشمٙمّٚمؿ ُمٗمّّمال  "إطمٞم٤مء اعم٘مٌقر ُمـ أدًّم٦م ضمقاز سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر  "طمٞم٨م أًّمػ ُم٘م٤مًمتف

 ذه اعمًئٚم٦م، ًمٙمـ ٟمٕمّده ُمـ مجٚم٦م شمٗمّرداشمف، رمحف الِل شمٕم٤ممم.قمغم ه
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سمخالف ُم٤م ورد اًمٜمّص سمف ٓ ُي٤ًمُُمح ومٞمف ُمْٝمام شمٕم٤مُمَٚمف اًمٜم٤ّمس وشمٕم٤مرومقه ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ 

ّم٤مدم اًمٜمّص. وقمٚمٞمف ومال جيقز ذًمؽ وإن اقمت٘مده اًمٜم٤ّمس وم٢مّن اًمٕمرَف واًمٕم٤مدَة ٓ يُ 

شمٕمٔمٞمام أو فمٜمّقا ظمالوَمف إه٤مٟم٦م وؾمقَء أدب، سمؾ اًمٌٜم٤مء قمغم هذا آقمت٘م٤مد سمدقم٦م 

 ُمذُمقُم٦م ّٕٟمف ضمٕمؾ همػم اًمّديـ ديٜم٤م وىمرسم٦م وهق أصؾ آسمتداع يمام ُمّر.

ت ٟمٕمؿ ٓ يٜمٌٖمل اعم٤ًمرقم٦م إمم شمٌديع أهؾ اًمٕمٚمؿ واإلضمتٝم٤مد سم٠مُمث٤مل هذه اًمٙمٌقا

واًمٜمٌقات وم٢من ًمٙمّؾ ضمقاد يمٌقة وٓ يٜمٌٖمل أن حيٙمؿ سمٙمقهنؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع 

سمٛمحض ُمثؾ هذه اًمزٓت سمؾ حُيٛمؾ قمغم أهّنؿ يم٤مٟمقا ُمٕمذوريـ ذم ذًمؽ، وٟمِٕمؿ ُم٤م 

ت اًمٕمٚمامء أىمذار وهؿ سمِح٤مر وإذا سمٚمغ  ّٓ ىم٤مًمف اًمٕماّلُم٦ماسمـ اًم٘مٞمّؿ رمحف الِل شمٕم٤ممم أّن ز

 اعم٤مُء ىُمّٚمتلم مل حيٛمؾ اخل٨ٌَم.

يٙمره أن  ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وإصح٤مب:" اإلُم٤مم اًمٜمّقوي اًمِّم٤مومٕمل رمحف الِل:ىم٤مل 

ص اًم٘مؼم وأن يٙمت٥م قمٚمٞمف اؾمؿ ص٤مطمٌف أو همػم ذًمؽ وأن يٌٜمك قمٚمٞمف.وهذا جيّّم 

ُم٤مًمؽ وأمحد وداود ومج٤مهػم اًمٕمٚمامء وىم٤مل أسمق ٓ ظمالف ومٞمف قمٜمدٟم٤م وسمف ىم٤مل 

لِل وٓ ومرق ذم رمحٝمؿ ا دًمٞمٚمٜم٤م احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م  1طمٜمٞمٗم٦م ٓ يٙمره

 2اًمٌٜم٤مء سملم أن يٌٜمل ىم٦ٌم أو سمٞمت٤م أو همػمّه٤م.

 ٓ جيقز " ُمِم٤مخيٜم٤م اإلُم٤مم أٟمقر ؿم٤مه اًمٙم٤مؿمٛمػمي رمحف الِل: وي٘مقل  ؿمٞمُخ 

                                                          

إّن ٟم٦ًٌم قمدم يمراهتف إمم اإلُم٤مم إُّم٤م ظمٓم٠م ذم اًمٜمّ٘مؾ وإُّم٤م يم٤من رواي٦م وٕمٞمٗم٦م قمٜمف وٓقمؼمة سمف  1

 ّٕن ُمِمٝمقر ُمذهٌف طمٔمره يمام شمقارد قمٚمٞمف يمت٥م اًمٗم٘مف احلٜمٗمٞم٦م. والِل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

 .298ص5اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ،سم٤مب اجلٜم٤مئز،ج 2
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اًمتجّمٞمص قمٜمد أطمد وٓ اًمٌٜم٤مء، وأُم٤م ُم٤م ذيمر اًمِمٞمخ اًمدهٚمقي ذم اعمدارج 

ضمقازه قمـ سمٕمض ُمِم٤مئخٜم٤م أي حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م ومٞمٜمٌٖمل أن شمراضمع قم٤ٌمرةاسمٜمًٚمٛم٦م 

 1ُمِم٤مومٝم٦م.

يٙمره أن " اعمحّدث اًمٕمالُّم٦م حمٛمد يقؾمػ اًمٌٜمّقري رمحف الِل: وي٘مقل اًمِّمٞمُخ 

يٌٜمك قمغم اًم٘مٌقر يمام شمٕم٤مُمٚمقا سمف ذم هذا اًمٕمٍم ُمـ إخّت٤مذ اًم٘م٥ٌم قمغم اًم٘مٌقر وٓ 

 2"جيقز ذًمؽ ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م.

 ؼز شّقد ادرشؾني وجوابهآشتدٓل بِ 

ؼم رؾمقل الِل صغّم الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ هذا: وىمد ُيًتدّل قمغم ُم٤م سُمٜمل قمغم ىم

ٚمػ اًمّّم٤محللم ذًمؽ ُمع ُمِم٤مهدهتؿ  ًّ ُمـ اًمٌٜم٤مء وشم٘مرير اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم واًم

ًمذًمؽ  قمغم ضمقاز اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر ُمٓمٚم٘م٤م أو ىمٌقر أهؾ اًمٕمٚمؿ واعمِم٤ميخ 

وًمذا أضم٤مب قمٜمف أهؾ  ظمّمقص٤م، وهذا آؾمتدٓل ظمٓم٠م ٓيٜمٝمض سمف طمّج٦م،

ُم٤م ٓ يًقهمف هذا اعمختٍم، إّٓ ُمـ أطمًـ ُم٤م أضمٞم٥م سمف قمٜمف اًمٕمٚمؿ ىمديام وطمديث٤م 

وأضمقده ُم٤م ذيمره ؿمٞمُخ ُمِم٤مخيٜم٤م اإلُم٤مم اًمٕماّلُم٦م أذف قمكم اًمتّٝم٤مٟمقي رمحف الِل، 

 وم٘مد أضم٤مب قمـ هذا اإلؿمٙم٤مل 

                                                          

اًمٕمرف اًمِمذي ذح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي،يمت٤مب اجلٜم٤مئز،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م دمّمٞمص  1

 .341ص 2ج اًم٘مٌقر واًمٙمت٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م،

ٜمـ، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم يمراهٞم٦م أن يتخذ قمغم اًم٘مؼم ُمًجدا، ج 2 ًّ  5ُمٕم٤مرف اًم

 .317ص
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 1سمام يٚمزم ُمراضمٕمتف. "إُمداد اًمٗمت٤موى"ذم ومت٤مواه اعمًاّمة ب

 تؼبقل اإلهبامني عـد شامع إشؿه الّّشيف

اًمٙمت٥م ُمٕمزي٤م إمم ؾمّٞمدٟم٤م أيب سمٙمر واخلي ريض الِل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام  ٘مؾ ذم سمٕمضٟمُ 

ٌّؾ فمٗمري إهب٤مُمٞمف قمٜمد ؾمامع إؾمٛمف اعم٤ٌمرك صغّم الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ذم  أن ُمـ ىم

ٌّف يمثػم ُمـ اًمٜم٤ّمس  إذان أٟم٤م أىمقده وُأدظمٚمف ذم صٗمقف اجلٜم٦ّم، وسمف اؾمتح

 واقمت٤مدوه.

ّٓ سمدًمٞمؾ ذقمّل، ومجٞمع واحلٙمُؿ ومٞمف أّن آؾمتح٤ٌمَب طمٙمؿ ذقمّل ٓ يث ٧ٌم إ

ُم٤م ورد ذم ومْمؾ ذًمؽ اًمٕمٛمؾ مل يّمّح ُمٜمف رء يمام ّسح سمف اعمحّدصمقن.ومال يث٧ٌم 

سمف آؾمتح٤ٌمب اًمنّمقمل، ومتٕم٤مُمٚمف قمغم ضمٝم٦م آؾمتح٤ٌمب واًمت٘مّرب يٙمقن سمدقم٦م. 

أُّم٤م ُمـ ومٕمٚمف وًمٞمس ُمـ ىمّمده اًمتدّيـ سمف،سمؾ ومٕمٚمف ٕضمؾ أن ٓ شمرُمد قمٞمٜمف وم٤مُٕمر 

ُمـ اًمٌدقم٦م ُم٤ممل ُيٗمض قمٛمُٚمف إمم أن يٕمت٘مده اًمٜم٤ّمس ُمـ ومٞمف ؾمٝمؾ وٓ يٙمقن 

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وم٢مذا وىمع ذًمؽ ُيٛمٜمع قمٜمف. وضُمّؾ ُمـ ُروي قمٜمٝمؿ شم٘مٌٞمؾ 

اإلهب٤مُملم قمٜمد ؾمامع إؾمٛمف اًمنّميػ حمٛمقل قمغم أهّنؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ هلذا اعم٘مّمد يمام 

 ّسح سمف اعمِم٤ميخ.

خ٤موي رمحف الِل : ًّ ِح  ي٘مقل اًمٕماّلُم٦م اًم ًْ ـِ ُأْٟمُٛمَٚمتَِل  طَمِدي٨ُم: َُم ٤ٌَمـمِ اًْمَٕمْٞمٜملَْمِ سمِ

ًدا َرؾُمقُل الِلَّ، َُمَع  ِن َأؿْمَٝمُد َأنَّ حُمَٛمَّ ٤ٌَّمسَمَتلْمِ سَمْٕمَد شَمْ٘مٌِٞمٚمِِٝماَم قِمٜمَْد ؾَماَمِع ىَمْقِل اعْم١َُمذِّ ًَّ اًم

ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف، ... وٓ يّمح. ويمذا ُم٤م أورده أسمق اًمٕم٤ٌمس ًدا قَم  ىَمْقًمِِف: َأؿْمَٝمُد َأنَّ حُمَٛمَّ
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ُمقضم٤ٌمت اًمرمح٦م وقمزائؿ "أمحداسمٜم٠ميب سمٙمر اًمرداد اًمٞمامين اعمتّمقف ذم يمت٤مسمف 

سمًٜمد ومٞمف جم٤مهٞمؾ ُمع اٟم٘مٓم٤مقمف، قمـ اخلي قمٚمٞمف اًمًالم أٟمف: ُمـ ىم٤مل  "اعمٖمٗمرة

طملم يًٛمع اعم١مذن ي٘مقل أؿمٝمد أن حمٛمد رؾمقل الِلَّ: ُمرطم٤ٌم سمحٌٞمٌل وىمرة قمٞمٜمل 

ٚمََّؿ، صمؿ ي٘مٌؾ إهب٤مُمٞمف وجيٕمٚمٝمام قمغم قمٞمٜمٞمف مل حمٛمد سمـ قمٌد الِلَّ َصغمَّ الِلَُّ قَمَٚمٞمِْف َوؾَم 

ويمذًمؽ ذيمره اًمٕماّلُم٦م  1يرُمد أسمدا.. وٓ يّمح ذم اعمرومقع ُمـ يمؾ هذا رء.

 اجلراطمل  واًمٗمتٜمل  وهمػمّه٤م رمحٝمؿ الِل أيْم٤م.

ـ اؾمتدل هبذه اًمٕم٤ٌمرات قمغم اؾمتح٤ٌمب هذا اًمٕمٛمؾ سمٜم٤مء قمغم وًم٘مد همٚمِط ُمَ      

ًمّرواي٦م،وم٢مّن سمٞمٜمٝمام واؾمٓم٦م احلًـ. ويمذًمؽ أّن ٟمٗمل اًمّمح٦م ٓ يًتٚمتزم وٕمػ ا

ٓ يًت٘مٞمؿ آؾمتدٓل سم٠مّن إصمر وإن يم٤من وٕمٞمٗم٤م  وم٤مًمّْمٕم٤مف ُمٕمتؼمة ذم 

 اًمٗمْم٤مئؾ.

ـْ اًمقىمقف قمغم اصٓمالطم٤مت  وضمُف اًمٖمٚمط أّن ُمٜمِم٠م هذا آؾمتدٓل هق اًمٌٕمد ُم

ٞم٤مق يٙمقن  ًّ اعمحّدصملم وقمدم اإلطم٤مـم٦م سمٙمالُمٝمؿ، وم٢من اًمّمّح٦َم ذم ُمثؾ هذا اًم

سمؾ ٟمٗمل اًمّمح٦ميتْمٛمـ ٟمٗمل احلًـ  ٚمحًـ واًمّْمٕمٞمػ يمٚمٞمٝمامُم٘م٤مسمال ًم

أيْم٤م،ويمذًمؽ هذه اًمّرواي٦م ًمٞم٧ًم وٕمٞمٗم٦م ومح٥ًُم سمؾ ُمقوقع ومال دظمؾ ًمف ذم 

ىم٤مقمدة اقمت٤ٌمر اًمّْمٕم٤مف ذم اًمٗمْم٤مئؾ، قمغم أّٟمف ًمق ؾُمّٚمؿ يمقُٟمف وٕمٞمٗم٤م أيْم٤م عم٤م صّح 

سمف سمف آؾمتدٓل قمغم آؾمتح٤ٌمب وم٢مّن  ُمٕمٜمك اقمت٤ٌمر اًمّْمٕمٞمػ ومٞمٝم٤م أن ُيٕمٛمؾ 

 ُمٜمدرضم٤م حت٧م أصؾ قم٤مم ٓ أن يٕمت٘مد صمٌقَت طمٙمؿ آؾمتح٤ٌمب سمف إؾمت٘مالًٓ.

                                                          

 .614،ص:  1121ًٜم٦م ، رىمؿ احلدي٨م: اعم٘م٤مصد احل 1



211 

 اشتعامل الّسبحة عـد الّذكر

ٌّح٦ُم إؾمؿ خلرز ُمٜمٔمقُم٦م يٕمت٤مده اًمٜم٤ّمس ًمٕمّد اًمذيمر. ذه٥م سمٕمُض اًمٜم٤ّمس إمم  اًمً

ٌح٦م سمدقم٦م ُم٘مٌقطم٦م، ًمٙمـ احلٙمَؿ سمٌدقمّٞمتٝم٤م ُمٜمٔمقر ومٞمف ّٕٟمف يمام ُمّر  ًّ أّن اؾمتٕمامل اًم

قم٤ٌمرة قمـ أْن حُيدث رء ضمديد وُيت٘مّرب سمف إمم الِل. ويمال إُمريـ إّن اًمٌدقم٦َم 

ٌح٦م يم٤من ُمقضمقدا ُمًتٕمٛمال ذم زُمٜمف  ًّ ٌح٦م، ّٕن أصؾ اًم ًّ ُمٗم٘مقدان ذم ؿم٠من اًم

الم أٟمٙمر قمٚمٞمف وٓ أن  ًّ الم وُم٤م ُروي أّٟمف قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم ًّ قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

 يمرهف أو ُمٜمٕمف. 

واًمّٚمٗمظ ٕيب  –٤ميمؿ وأسمقا داؤد وهمػمهؿ أُّم٤م إّول ومٚماِم رواه اًمؽّمُمذي واحل

:قمـ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص قمـ أسمٞمٝم٤م، أٟمف دظمؾ ُمع رؾمقل الِل -داؤد 

صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اُمرأة وسملم يدهي٤م ٟمقى أو طمَم شمًٌح سمف، 

وم٘م٤مل:أظمؼمك سمام هق أين قمٚمٞمؽ ُمـ هذا أو أومْمؾ ، وم٘م٤مل:ؾمٌح٤من الِل قمدد ُم٤م 

لِل قمدد ُم٤م ظمٚمؼ ذم إرض، وؾمٌح٤من الِل قمدد ُم٤م ظمٚمؼ ذم اًمًامء، وؾمٌح٤من ا

  ظمٚمؼ سملم ذًمؽ، وؾمٌح٤من الِل قمدد ُم٤م هق ظم٤مًمؼ، والِل أيمؼم ُمثؾ ذًمؽ، واحلٛمد

 1ُمثؾ ذًمؽ، وٓ إًمف إٓ الِل ُمثؾ ذًمؽ، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤ملِل ُمثؾ ذًمؽ. لِل 

ٌح٦م وُم٤م اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام إّٓ سم٤مخلٞمط  "احلَم "و "اًمٜمقى  "ومٝمذه  ًّ أصؾ اًم

اًمٜمّٔمؿ وم٤مًمٜمقى واحلَم إذا ؾُمٚمٙم٧م ذم اخلٞمط شمّمػم ؾمٌح٦م، وًمٞمس حمض اخلٞمط و

واًمٜمّٔمؿ ِم٤ّم ي١مصّمر ذم اعمٜمع طمتّك ُي٘م٤مل إّن اًمٜمّقى اعمجّرد جيقز اؾمتٕمامهل٤م دون 

                                                          

 .1511ؾمٜمـ أيب داود ، رىمؿ احلدي٨م:  1



212 

ـْ ّذاح احلدي٨م ُمٜمٝمؿ  اعمٜمٔمقُم٦م.ومٝمذا ومرق همػم ُم١مصّمر. وًمِذا ّسح سمف يمثػم ُِم

وهذا أصؾ " ف الِل،وم٢مّٟمف ىم٤مل:اًمِّمٞمخ اًمٕماّلُم٦م ؿمٛمس احلّؼ اًمٕمٔمٞمؿ أسم٤مدي رمح

صحٞمح ًمتجقيز اًمًٌح٦م سمت٘مريره صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف ذم ُمٕمٜم٤مه٤م إذ ٓ ومرق 

 1"سملم اعمٜمٔمقُم٦م واعمٜمثقرة ومٞمام يٕمد سمف وٓ يٕمتد سم٘مقل ُمـ قمده٤م سمدقم٦م.

ٌح٦مُ  ًّ ُمٙمروه٦م أو حمّرُم٦م عم٤م ايمتٗمك صغّم الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  ومٚمق يم٤مٟم٧ِم اًم

ٌّٝمٝم٤م صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ قمغم ذًمؽ يمام سم٢مرؿم٤مد شمٚمؽ اعمرأة إ مم ذيمر آظمر سمؾ ًمٜم

ٓخيٗمك، وم٢مّن اإلرؿم٤مد إمم إين وإومْمؾ يدّل قمغم وضمقد ُمٓمٚمؼ اًمٗمْمؾ ومٞمام 

 قمٚمٞمف ىمٌؾ، وٓ ومْمَؾ ذم اعمٕم٤ميص واعمٙمروه٤مت. يم٤مٟم٧ْم 

ـْ أيب هريرة وسمٕمض اًمّت٤مسمٕملم ُمثؾ أيب ُمًٚمؿ اخلقٓين واحلًـ  ويمذًمؽ ُذيمر قم

ٌح٤مت  ويذيمرون الِلَ شمٕم٤ممم هب٤م يمام  اًمٌٍمي وهمػمّه٤م ًّ أهّنؿ يم٤مٟمقا يًتٕمٛمٚمقن اًم

ٞمقـمل ذم  ذيمره اإلُم٤ممُ  ًّ ٌح٦م "ضمالل اًمّديـ اًم ًّ واإلُم٤مم اًمٕمالُّم٦م  "اعمٜمح٦م ذم اًم

. إّول ُمٓمٌقع "ذم ؾمٌح٦م اًمذيمرٟمزه٦م اًمٗمٙمر "قمٌد احلئل اًمّٚمٙمٝمٜمقي رمحف الِل ذم 

جمٛمققم٦م  د إّول ُمـًمف واًمّث٤مين ُمٓمٌقع وٛمـ اعمجٚم "احل٤موي ًمٚمٗمت٤موى"ذم 

 رؾم٤مئٚمف.

ٌح٦م  -وهق اًمت٘مّرب إمم الِل سم٤معمحدث  –وأُّم٤م إُمر اًمّث٤مين  ًّ ومجٛمٚمتف أّن اًم

 –يمام ُمّر -وؾمٞمٚم٦م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ همػم ُم٘مّمقدة سم٠مصٚمٝم٤م وٓ سمدقم٦م ذم اًمقؾم٤مئؾ  

ٌح٦م هٙمذا وم٢مّن اًمٜم٤ّمس إّٟمام  ًّ ُمٝمام مل جُيٕمؾ ُمـ اعم٘م٤مصد إؾم٤مؾمٞم٦م، وؿم٠من اًم
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ٕمّد إذيم٤مر اًمٙمثػمة طمتّك ٓ يٚمتٌس قمٚمٞمف إُمر وٓ يِمّقش يًتٕمٛمٚمقهن٤م يمقؾمٞمٚم٦م ًم

 ذهٜمف ذم اًمٕمّد طمتّك ي١مصّمر ذم ظمِمققمف واؾمتحْم٤مره ُمع الِل.

ٌح٦م وم٠مصٚمٝم٤م يم٤من ُمقضمقدا ذم  واحل٤مصُؾ  ًّ أّن أؾم٤مس اًمٌدقم٦م ُمٗم٘مقد ذم ؿم٠من اًم

الم وهل وؾمٞمٚم٦م ًمٕمّد إذيم٤مر همػم ُم٘مّمقدة  ًّ زُمٜمف قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

قل سمٌدقمّٞمتٝم٤م ظمالف اًمّّمقاب، ٟمٕمؿ إّن اًمٕمّد سم٤مٟٔم٤مُمؾ سمٜمٗمًٝم٤م.وقمغم هذا وم٤مًم٘م

ٌح٦م ُمـ ضمٝم٦م أهّن٤م ُمًئقٓت ُمًتٜمٓم٘م٤مت. ًّ  أومْمؾ ُمـ اًم

 قول صدق اهلل العظقم بعد الػراغ عن الؼراءة

 "صدق الِل اًمٕمٔمٞمؿ"ُذيمر ذم يمت٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ أّن ىمقَل اًم٘م٤مرئ 

:سمحّج٦م أٟمف مل يث٧ٌم قمـ  سمٕمد ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمدقم٦م ٓ أصؾ هل٤م ُمـ اًمًٜم٦ّم

اًمرؾمقل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مهل٤م قم٘م٥م شمالوشمف اًم٘مرآن، وًمق يم٤مٟم٧م ُمنموقم٦م 

 ظمت٤مُم٤م ًمٚمتالوة ًم٘م٤مهل٤م قم٘مٌٝم٤م. 

ـْ يم٤من أطمًـ ُمـ الِل طمديث٤م  واحلؼُّ أّن ٟمٗمس هذ اًم٘مقل طمّؼ ٓ ري٥َم ومٞمف،ومٛم

ؾمقاء وأّي أصدق ُمـ الِل ىمٞمال. وقمٚمٞمف ومٞمجقز ًمٚمٕمٌد أن ي٘مقًمف أّي وىم٧م ؿم٤مء، 

ىم٤مًمف ىمٌؾ ُم٤م شمال اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو أشمك سمف سمٕمده، وًمٚمٙمٚمٛم٦م صٚم٦م سم٤مًمّتالوةطمٞم٨ُم 

ـْ مجٚم٦م آداب شمالوة اًم٘مرآن، وقمغم هذا  صّدق ُم٤م شماله أن وًمِذا ذيمره اًمٕمٚمامء ُِم

 ومال يٙمقن ُمـ اًمٌدقم٦م ذم رء.

ّٓ أّن اًمنّمَع عم٤َّمملْ حيّدد ًمف وىمت٤م خمّمقص٤م وٓ هٞمئ٦م ظم٤مص٦م ٓ جيقزومٞمف هذا   إ

آقمت٘م٤مد سمدون إرؿم٤مد ُمـ اًمنّمع  ومال جيقز أن ُيٕمت٘مد ُمثؾ اًمقاضم٤ٌمت أو ُمثؾ 

ـّ ؾمٜمّٞمتف ذم هذا اًمقىم٧م اعمخّمقص ّٕٟمف ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف،  أصؾ اًمّتالوة وٓ أّن ئم

وُمـ ومٕمؾ ذًمؽ يٙمقن ىمد اسمتدع سمدقم٦م ًمٙمـ  ٓ جيقز إٟمت٤ًمب أطمد ُمٕملّم إمم 
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صم٧ٌم آسمتداع ذم طمّ٘مف سم٤مًمثٌقت آسمتداع سمٛمجّرد اًمّٔمـ سمؾ إّٟمام يًقغ ذًمؽ سمٕمد ُم٤م 

 اًمنمقمل.

 التوّشل والوشقؾة

إمم رء. ىم٤مل اعمٜم٤موي اًمتقؾّمؾ هق اًمت٘مّرب إمم رء واًمقؾمٞمٚم٦م يمّؾ ُم٤م يت٘مّرب سمف 

اًمقؾمٞمٚم٦م: اًمتقؾمؾ إمم اًمٌمء سمرهم٦ٌم. واًمقؾمٞمٚم٦م ُم٤م يت٘مرب سمف إمم اًمٖمػم.  "رمحف الِل:

ل ُم٤م يتقصؾ إمم ذيمره اًمراهم٥م. وىم٤مل أسمق اًمٌ٘م٤مء: اًمقؾم٤مئؾ مجع وؾمٞمٚم٦م: وه

 "1اًمتحّمٞمؾ.

ىمد يمُثر اًمٙمالم قمغم هذه اعمًئٚم٦م وـم٤مل اًمٜمّزاع ومٞمٝم٤مُمـ سملم ُمٌدع 

وُمٙمٗمروًمذاومالسمدُمـ شمقوٞمحٝم٤م. وىمد اؾمُتٕمٛمؾ هذا اًمّٚمٗمُظ عمٓم٤مًم٥م ؿمتّك 

وُمٗم٤مهٞمؿ ُمتٕمّددة سمٕمْمٝم٤م ضم٤مئز سم٤مٓشمٗم٤مق وسمٕمْمٝم٤م ِمٜمقع سمال ظمالف سملم أهؾ 

 اًمٕمٚمؿ.

ققملم: اًمتقؾّمؾ سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م ُمثؾ وُزسمدة اًمٙمالم ومٞمف أّن اًمتقؾّمؾ قمغم ٟم

اًمتقؾّمؾ إًمٞمف سم٤مًمّّمقم واًمّّمالة واحل٩ّم واجلٝم٤مد وهمػمه٤م. واًمتقؾّمؾ سم٤مًمذوات 

اًمٗم٤موٚم٦م سم٠من يت٘مّرب إمم الِل ويذيمر ذم اًمّدقم٤مء سمٕمَض أؿمخ٤مص ص٤محللم ويدقمق 

ٌّؾ دقم٤مءه  هبؿ أو سمؼميم٦م ه١مٓء اًمّّم٤محللم أو سمج٤مهٝمؿ وهمػمه٤م ُمـ  الِل شمٕم٤ممم أّن يت٘م

 ٗم٤مظ.إًم

 أُّم٤م إّول وم٘مد اشمٗمؼ مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ضمقازه ًمٜمّمقص صحٞمح٦م سحي٦م  
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ذم ؿم٠مٟمف. وأُّم٤م اًمٜمقع اًمث٤ّمين وم٘مد فمٝمر ومٞمف ُمٔم٤مهر اإلومراط واًمّتٗمريط ومٝمذا  وردْت 

جيٕمٚمف سمدقم٦م وذًمؽ حيٙمؿ سمٙمقٟمف ذيم٤م أو ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنّمك طمّتك آل إُمر إمم 

ـْ  أّن سمٕمَْمٝمؿ ضمٕمٚمقا هذه اعمًئٚم٦م اًمٗمرقمٞم٦م ُمـ ُمتٕمّٚم٘م٤مت اًمٙمٗمر واإليامن وَُم

 ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م طمٙمٛمقا قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر وآرشمداد. 

إّن دقم٤مء اًمّّم٤محللم واإلؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ " ي٘مقل اًمِّمٞمخ أسمقسمٙمر اجلزائري :

واًمتقؾّمؾ سمج٤مهٝمؿ مل يٙمـ ذم ديـ الِل ىمرسم٦م وٓ قمٛمال ص٤محل٤م ومٞمتقؾّمؾ سمف أسمدا 

وم٤مقمٚمف ُمـ اًمّديـ ويقضم٥م ًمف  وإّٟمام يم٤من ذيم٤م ذم قم٤ٌمدة الِل شمٕم٤ممم حمّرُم٤م خيرج

 . -اًمٕمٞم٤مذ سم٤ملِل ُمـ هذا اًمٖمٚمّق اًمٍّماح  - 1"اخلٚمقد ذم اًمٜم٤ّمر.

واعمجّقزون ًمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وإْن وىمٗمقا قمغم طمّد اإلقمتدال واحلٛمد لِل إّٓ أن 

يمثػما ُِمـ اجل٤مهٚملم ىمد أوم٣م هبؿ احل٤مُل إمم أن ضمٕمٚمقا يًئٚمقن ص٤مطم٥َم اًم٘مؼم 

ف ويدقمقٟمف ذم طم٤مضم٤مهتؿ  ًَ فمٜم٤ّم ُمٜمٝمؿ أهّنؿ ُمتٍّموملم سم٤مٓؾمت٘مالل ومٞمام يدقمقهنؿ ٟمٗم

 ومٞمف.

ـ ُمٜمع اًمتقؾّمَؾ أّٟمف مل يٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌّل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وٓ وقمٛمدُة دٓئؾ ُمَ 

 ّٓ قمـ أصح٤مسمف اًمٙمرام وؾمٚمػ إُّم٦م ُمع أّن اًمتقؾّمالت شمقىمٞمٗمٞم٦م  ٓ جيقز ُمٜمٝم٤م إ

 داصمف سمدقم٦م ُمذُمقُم٦م.ُم٤م أضم٤مزه اًمنّمع، ومٚماّم مل يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ ومٞمف رء يٙمقن إطم

وهذا اًمّدًمٞمؾ سمٙمٚمتل ُم٘مّدُمتٞمف ُمٜمٔمقر ومٞمف.وم٢مّن ٟمٗمَس اًمتقؾّمؾ صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌّل 

صغّم الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وسمٕمض اًمّّمح٤مسم٦م اًمٙمرام. روى اًمؽّمُمذي سمًٜمده إمم 
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قمـ قمثامن سمـ طمٜمٞمػ، أن رضمال ضير اًمٌٍم أشمك اًمٜمٌل صغم " قمثامن سمـ طمٜمٞمػ:

أن يٕم٤مومٞمٜمل ىم٤مل: إن ؿمئ٧م دقمقت، وإن ؿمئ٧م  الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ادع الِل

ووقءه  صؼمت ومٝمق ظمػم ًمؽ. ىم٤مل: وم٤مدقمف، ىم٤مل: وم٠مُمره أن يتقو٠م ومٞمحًـ

ويدقمق هبذا اًمدقم٤مء: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ وأشمقضمف إًمٞمؽ سمٜمٌٞمؽ حمٛمد ٟمٌل اًمرمح٦م، 

 1إين شمقضمٝم٧م سمؽ إمم ريب ذم طم٤مضمتل هذه ًمت٘م٣م زم، اًمٚمٝمؿ ومِمٗمٕمف ذم.

ًمٜمٌّل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ هق اًّمذي قمّٚمؿ اًمييَر ومٝمذا احلدي٨ُم سيح ذم أّن ا

هذا اًمّدقم٤مء اًّمذي يِمٛمؾ قمغم اًمتقؾّمؾ اعمٌحقث قمٜمف سحي٤م،وًمق يم٤من ومٞمف أّي 

 يمراه٦م وطمرُم٦م عم٤م يدقمق سمف أُم٤مُمف ومْمال أن ُيٕمّٚمٛمف.

واعم٘مّدُم٦م اًمّث٤مٟمٞم٦م يمذًمؽ ُمٜمٔمقر ومٞمٝم٤م أيْم٤م ّٕن ٟمٗمس اًمقؾمٞمٚم٦م أُمر ُم٤ٌمح سمؾ 

ّٓ ُم٤م ُمرهّم٥م ومٞمف سمال ظمالف، ومٞم دظمُؾ ومٞمٝم٤م مجٞمع ُم٤م يّمدُق قمٚمٞمف ًمٗمظ اًمقؾمٞمٚم٦م إ

ىمْد صم٧ٌم اعمٜمع ُمٜمف ذم اًمنّميٕم٦م ومٞمًتثٜمك ُمـ قمٛمقم اجلقاز ًمدٓئؾ ىم٤مُم٧م قمغم 

طمرُمتف، وسم٤مىمل اًمّّمقر شمٌ٘مك قمغم أصؾ اإلسم٤مطم٦م واعم٤ٌمح جيقز اًمٕمٛمُؾ سمف وشمريمف 

ُمـ  وٓ شمٌديع ومٞمف ُم٤م مل يقضمد رء ُمـ اًمٕمٜم٤مس وإؾم٤ٌمب اًّمتل شمّمػّم اعم٤ٌمَح 

. وقمغم هذا وم٢مـمالق اًم٘مقل سمٌدقمّٞمتف -يمام ُم٣م ذيمره ُمٗمّّمال  –اًمٌدع اإلو٤مومٞم٦م 

 ِم٤م ٓيّمّح ذقم٤م وٓ ُيٗمٝمؿ قم٘مال.

 التصّوف: حؼقؼته وحؽؿه

 إّن أواُمَر اًمنّمع شمتٜمّقع إمم ُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٤مًمّٔم٤مهر ُِمثؾ اًمّّمالة واًمّّمٞم٤مم واحل٩ّم 
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ُؾ اإلظمالص واخلِمقع واجِلٝم٤مد واًمّذيمر واًمّتالوة وُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٤ِمًم٤ٌمـمـ ُمث

واًم٘مٜمقت وطم٥ّم الِل ورؾمقًمف واًمّّمؼم واًمّرو٤مء سم٤مًم٘مْم٤مء واًمتقيّمؾ واإلٟم٤مسم٦م إمم 

الِل، ويمذًمؽ ُمٜمٝمٞم٤مت اًمنّمع ُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٤مًمّٔم٤مهر ُمثؾ اًم٘متؾ واًمٖمّم٥م 

واًمّنىم٦م واًمٙمذب واًمٖمٞم٦ٌم وُِمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٤ٌمـمـ اإلٟم٤ًمن ُمثؾ اًمٙمؼم واًمٕمج٥م 

 اًمّدٟمٞم٤م ُِمـ اعم٤مل واجل٤مه. واحلًد واًمٌخؾ واجلٌـ وطم٥ّم 

وم٤مًمٕمٚمُؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًّمتل شمتٕمّٚمؼ سمٔم٤مهر اإلٟم٤ًمن هق قمٚمُؿ اًمٗم٘مف اعمّْمٓمٚمح واًمٕمٚمُؿ 

ٚمقك واإلطم٤ًمن أو قمٚمؿ اًمتّزيمٞم٦م ًّ  سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنّمقمٞم٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م هق قمٚمؿ اًم

ُمٙمّٚمػ  واًمتّمّقف. وم٤مّٕول ومِ٘مف اًمّٔم٤مهر واًمّث٤مين ومِ٘مف اًم٤ٌمـمـ. وسماِم أّن اإلٟم٤ًمنَ 

ُِمـ اًمّٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ وذًمؽ ُمقىمقف قمغم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م يم٤من ٓسمّد  سم٢مصالح يمّؾ 

ًمف ُِمـ يمال اًمِٕمٚمٛملم ويمالّه٤م ٓ سمّد ًمإلٟم٤ًمن ُمٜمٝمام ذم إصالح ٟمٗمًف. وم٘مْد صم٧ٌَم أّن 

ـْ هذيـ اًمِٕمٚمٛملم اجلٚمٞمٚملم ُُمٝمتّؿ سم٤مًمٜمّٔمر ذم طمّد ذاشمف، همػَم أّن ضورَة  يماّل ُِم

٤ٌمـمٜم٦م ومح٥ًُم سمؾ اإلشم٘م٤مُن اًمتّمّقف وأّهٞمّتف ٓ ي٘متٍم قمغم إطمٙم٤مم اًم

واًمقصقُل إمم درضم٦م اإلطم٤ًمن ذم اإلُمتث٤مل سم٤مٕطمٙم٤مم اًمّٔم٤مهرة أيْم٤م يتقىّمػ 

ـْ يمٞمٗمٞم٦ّم  هم٤مًم٤ٌم قمغم إطمٙم٤مم إظمالق احلٛمٞمدة اًم٤ٌمـمٜم٦م اًّمتل ُيٌح٨ُم قمٜمٝم٤م وقم

طمّمقهل٤م ذم قمٚمؿ اًمتّمّقف واًمّتٛمٙملِم ُمٜمٝم٤م، وم٢مّن إقمامَل اًمّٔم٤مهرَة إّٟمام شمٜمِم٠م ُِمـ 

٤مٟمّٞم٦م وإظمالِق اًم٤ٌمـمٜم٦م وشمٗم٤موُت إقمامل ذم احلًـ واًمٙمامل اًمٙمٞمٗمّٞم٤مت اًمٜمٗمًٞم

 وذم اًم٘مٌح واًمٜمّ٘مّم٤من طم٥ًَم شمٗم٤موت هذه اجلذور واعم٤ٌمين.

صمّؿ اًمنّمُع احلٙمٞمُؿ يمٚمَّٗمٜم٤م سم٤مًمتخّٚمؼ سمٌٕمِض إظمالق احلٛمٞمدة إجي٤مسم٤م أو ٟمدسم٤م وهن٤مٟم٤م 

ـِ اًمتدّٟمس سم٤مٕظمالق اًمّرذيٚم٦م وملْ يٕملّمْ ًمٜم٤م ـمري٘م٤م ظم٤مص٤م وٓ ؾمٌٞمال وطمٞمدا  قم

ومٙم٠مّٟمف ىمْد أـمٚمَؼ  -قمغم ُم٤م هق ُُم٘مت٣م احلٙمٛم٦ِم اًم٤ٌمًمٖم٦ِم  -ًمٚمقصقل إمم هذه اًمٖم٤مي٦م 
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ًمٜم٤م أْن ٟمْخت٤مَر أيَّ وؾمٞمٚم٦م ُم٤ٌمطم٦م وٟمًٚمؽ أّي ؾمٌٞمؾ ُم٤مملْ يٜمَف قمٜمف اًمِّم٤مرُع ومل يّم٤مدْم 

وقاسمَط اًمنّمع اًمّث٤مسمت٦م ًمِٜمتقّصؾ إمم هذه اًمٖم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م، وٓ شمٌديَع ذم اًمقؾم٤مئؾ 

ٚمْؽ هب٤م ُمًٚمَؽ اعم٘م٤مصد اًمنّمقمٞم٦م ويمذًمؽ ٓ طم٤مضم٦َم ذم إظمتٞم٤مر وؾمٞمٚم٦م ُّم٤م ُم٤م ملْ ُيً

إمم ٟمّص سيح سمْؾ يٙمٗمل ذم اًمقؾم٤مئؾ أْن ٓشمٙمقَن ُمٜمٝمٞم٦م قمٜمٝم٤م وم٘مْط، واًمٖم٤مي٤مُت 

واعم٘م٤مصد شُمؼّمر اًمقؾم٤مئَؾ واًمّذرائع وشمٗم٤موُت اًمقؾم٤مئؾ ذم اًمذّم واعمدح طم٥ًَم 

 ُم٘م٤مصده٤م.

ـِ وم٤مًمتّمّقُف ُم٘مّمُده واًمٖم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م ُِمٜم ـِ اًمّرذائؾ وقم ف هق ختٚمٞم٦ُم اًمٜمّٗمس قم

اًمتدّٟمس سم٤مٕظمالق اًمّذُمٞمٛم٦م صمّؿ حتٚمٞمُتٝم٤م وشمزيٞمٜمُٝم٤م سم٤مٕوص٤مف احلٛمٞمدة اًماّليت أُمَرٟم٤م 

ٌَٜم٤م إمم اًمتخّٚمؼ هب٤م، واًمقؾم٤مئُؾ اًماّليت ُيتقّصؾ هب٤م إمم هذه  اًمِّم٤مرُع احلٙمٞمؿ أو رهّم

وة واإلؾمتٖمٗم٤مر واًمٜمّقاومؾ اًمٖم٤مي٦م اًمِّم٤مخم٦م هل ذيمُر الِل ّها أو ضمٝمرا واًمِٗمٙمر واًمّتال

واًمّّمالة قمغم اًمٜمٌل اًمٙمريؿ صغّم الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وجم٤مهدُة اًمٜمّٗمس وشم٘مٚمٞمؾ 

اًمٕمالئؼ اًمّدٟمٞمقي٦م ُِمـ اًمّٓمٕم٤مم واًمنّماب واًمٜمّقم واإلظمتالِط ُمع إٟم٤مم. ويمام شمرى 

ًمٞمٝم٤م أّن مجٞمَع هذه اًمقؾم٤مئِؾ ًمٞم٧ًْم سمِٛم٤ٌمطم٦م وم٘مْط سمْؾ ىمْد ورد إُمُر هب٤م واًمؽّمهمٞم٥ُم إ

 ذم يمثػم ُِمـ اًمٜمّّمقص ومٚمْؿ يٌَؼ ري٥ٌم ذم ضمقازه٤م سمْؾ ذم ٟمدهب٤م وإؾمتح٤ٌمهب٤م.

أُّم٤م ُم٤م يتٕمّٚمؼ هبذه اًمقؾم٤مئؾ ُِمـ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت واهلٞمئ٤مت وإقمداد وهمػمه٤م ومال هل 

ُم٘مّمقدة وٓ يٕمّده أهُؾ اًمتّمّقف ُِمـ اعم٘م٤مصد ٓ إقمت٘م٤مدا وٓ قمٛمال، سمؾ هم٤مي٦ُم ُم٤م 

ـْ أهؾ ومٞمف أهّن٤م ذريٕم٦ٌم وـمري٘م٦م عمٕم٤مجل٦م ا ًمٜمّٗمس وُمداواهت٤م ىمْد ضمّرهب٤م ُم٠مة آف ُِم

ـْ ُيقصمؼ هبؿ ووضمدوه٤م ُمٗمٞمدة طمتّك اًمٖم٤مي٦م.  اًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ ِِمّ

وٟمِٕمؿ ُم٤م ذيمره ؿمٞمُخ ُمِم٤مئخٜم٤م اًمٕماّلُم٦م اًمٗم٘مٞمف ُمقٟٓم٤م أذف قمكم اًمّتٝم٤مٟمقي رمحف 

الِل شمٕم٤ممم أّن ًمٚمتّمّقف ُم٤ٌمدي وُم٘م٤مصد وزوائد، وم٤معم٤ٌمدي ُمثُؾ اًمٌٞمٕم٦م 
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ه٤م وهل همػُم ُم٘مّمقدة سم٤مًمّذات سمْؾ إّٟمام ُي٘مّمُد شَمٌٕم٤م ًمٚمتقّصؾ واعمج٤مهدات وهمػم

هب٤م إمم اعم٘م٤مصد، واعم٘م٤مصُد هل اإلؾمت٘م٤مُم٦ُم قمغم إقمامل اًمّٔم٤مهرة يمام يرشمْمٞمِف 

ـِ إوص٤مف اًمذُمٞمٛم٦م وهذه  اًمِّم٤مرع واًمتخّٚمُؼ سم٤مٕظمالق اًمٗم٤موٚم٦م واًمتجٜم٥ُّم قم

ؽ ُِمـ اًم٘مٌض اعم٘م٤مصُد درضم٤مٌت سمٕمُْمٝم٤م ومريْم٦م وسمٕمْمٝم٤م ومْمٞمٚم٦م. وُم٤م ؾِمقى ذًم

واًمًٌط واًمٙمِمػ واًمٙمراُم٦م واًمّرؤي٤م اًمّّم٤محل٦م وهمػمه٤م ُِمـ إُمقر ومزوائد 

وشمقاسمع ٓ يتقىّمػ قمٚمٞمف اًمٗمْمؾ واًمتّ٘مقى وٓ يّي وم٘مُده٤م ذم اًمٙمامل واًمت٘مّرب 

 وٓ يتٗمّرع قمغم اٟمٕمداُمف اًمٕمّمٞم٤مُن واًمٜمّ٘مّم٤من. 

 بقان هاّم لإلمام الّدهؾوي يف أمهقة التصّوف والّصوفقة

إّن مجٚم٦َم ُم٤م دقم٤م إًمٞمف اًمّرؾمُؾ  م وزم الِل اًمّدهٚمقي رمحف الِل ُم٤م طم٤مصٚمف:ىم٤مل اإلُم٤م

 وٟم٤مئٌقهؿ أُمقر صمالصم٦م:

: شمّمحٞمُح اًمٕم٘م٤مئد واًمٜمٔمري٤مت ذم ُم٤ًمئؾ اعمٌدأ واعمٕم٤مد واعمج٤مزاة وىمد شمٙمّٗمٚمف 1

ٌّؾ الِل ُم٤ًمقمٞمٝمؿ.  قمٚمامء إصقل )ًمٕمّؾ اعمراَد سمف أصقل اًمّديـ( شم٘م

 ضمراء إقمامل اعمًٜمقٟم٦م، وىمد شمقمّم : شمّمحٞمُح إقمامل اعمٗمٞمدة وإ2 

َـّ ومٝمدى الِلُ هِبؿ ظمالئَؼ ٓ حتَم وأىم٤مم هبؿ ـم٤مئٗم٦م   اًمٗم٘مٝم٤مُء هذا اًمٗم

 ُُمًت٘مٞمٛم٦م ؾم٤مًمٙم٦م ؾمٌٞمَؾ احلّؼ.

: واًمث٤مًم٨م  شمّمحٞمُح اإلطم٤ًمن واإلظمالص اًّمذي هق أؾم٤مُس هذا اًمّديـ 3 

َّٓ َوُمَ }اًّمذي ىمْد روٞمف الِلُ ًمٚمٜم٤ّمس ِذقم٦م وُمٜمٝم٤مضم٤م، ىم٤مل الِل شمٕم٤ممم:  ٤م ُأُِمُروا إِ

ـُ  يَم٤مَة َوَذًمَِؽ ِدي اَلَة َوُي١ْمشُمقا اًمزَّ ـَ طُمٜمََٗم٤مَء َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمَّ ي ٌُُدوا الِلََّ خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدِّ ًمَِٞمْٕم

ـَ َُم٤م 15إِنَّ اعْمُتَِّ٘ملَم ذِم ضَمٜم٤َّمٍت َوقُمٞمُقٍن )}[.وىم٤مل: 5]اًمٌٞمٜم٦م :  {اًْمَ٘مٞمَِّٛم٦ِم  ( آظِمِذي

 ُ ُْؿ إهِنَّ ٜملَِم )آشَم٤مُهْؿ َرهبُّ ًِ
ٌَْؾ َذًمَِؽ حُمْ ْٞمِؾ َُم٤م هَيَْجُٕمقَن 16ْؿ يَم٤مُٟمقا ىَم ـَ اًمٚمَّ ( يَم٤مُٟمقا ىَمٚمِٞماًل ُِم
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تَْٖمِٗمُروَن )17) ًْ ؾَْمَح٤مِر ُهْؿ َي ْٕ ٤مِئِؾ َواعمَْْحُروِم 18( َوسم٤ِم ًَّ ْؿ طَمؼٌّ ًمِٚم ( َوذِم َأُْمَقاهِلِ

َْرِض آَي٤مٌت ًمِْٚمُٛمقىِمٜملَِم )19) ْٕ ٙمُ 21( َوذِم ا ًِ وَن ( َوذِم َأْٟمُٗم  {ْؿ َأوَماَل شُمٌٍِْمُ

[ وىم٤مل رؾمقل الِل صغّم الِل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ: إّٟمام إقمامُل 21 - 15]اًمذاري٤مت : 

سم٤مًمٜمّٞم٤مت. وىم٤مل ذم ضمقاب ضمؼميؾ: )اإلطم٤ًمُن( أْن شمٕمٌد الِلَ يم٠مّٟمؽ شمراه وم٢مْن ملْ 

ـْ شمراه وم٢مّٟمف يراك.  شمٙم

قمٞم٦م ُم٠مظمذا واًّمذي ٟمٗمز سمٞمده إّن هذا إُمَر اًمّث٤مًم٨َم أدقُّ اعم٘م٤مصد اًمنّم 

وأقمٛم٘مٝم٤م أصال وٟمًٌُتف إمم مجٞمع اًمنّمائع سمٛمٜمزًم٦م اًمّروح ًمٚمجًؿ أو اعمٕمٜمك 

ًمِٚمٚمٗمظ، وىمْد حتّٛمؾ اًمّّمقومٞم٦ُم إظمٞم٤مر هذا اًمٕم٥مَء قمغم أيمت٤مومٝمؿ وم٤مهتدوا وهدوا 

ٕم٤مدة اًمٕمٔمٛمك. ًّ  1واٟمتٗمٕمقا وٟمٗمٕمقا اًمٜم٤ّمس ووم٤مزوا سمحّمقل اًم

 مـاقشة فتوى الؾجـة الدائؿة حول التصّوف والّصوفقة

ٕمقدي٦م قِمدُة ومت٤موى طمقَل  ًّ ىمْد صدرْت ُِمـ اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم

اًمتّمّقف واًمّّمقومٞم٦م وأهّن٤م سمدقم٦ٌم والًم٦م وٟمِحٚم٦م خمؽمقم٦م وأّن اًمّّمقومٞم٦َم ومِرىم٦م و٤مًّم٦م، 

وسمٕمد دراؾم٦م اًمٚمجٜم٦م " ( ُم٤مٟمّّمف:21235ومٛمثال ضم٤مء ذم اًمٗمتقى رىمؿ )

ؾمالم، ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م، ًمالؾمتٗم٤ًمر أضم٤مسم٧م سم٠من اًمتّمقف ٟمحٚم٦م ُمٌتدقم٦م ذم اإل

وىمد ي١مول سم٠مصح٤مسمف إمم اًمنمك واًمٙمٗمر سم٤ملِل إذا وصؾ إمم اًمٖمٚمق ذم اعمِم٤مئخ 

وأهنؿ يٜمٗمٕمقن أو ييون ُمـ دون الِل، أو آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمقات واًمذسمح هلؿ، أو 

                                                          

ٛمققم٦م رؾم٤مئٚمف اًّمتل ىمْد  ـُمٌٕم٧ْم سمٕمٜم٤مي٦م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ وٛمـ جم 1اًمّتٗمٝمٞمامت اإلهلٞم٦م،ص 1

٤مسمع ُمٜمف. 37اعمٗمتل قمٓم٤مء اًمرمحـ اًم٘م٤مؾمٛمل، أٟمٔمر ص ًّ  ُِمـ اعمجّٚمد اًم
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اقمت٘م٤مد أن أصح٤مب اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م يتٚم٘مقن ديٜمٝمؿ ُمـ الِل ُم٤ٌمذة، ومال طم٤مضم٦م 

الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وينمقمقن ٕشم٤ٌمقمٝمؿ قم٤ٌمدات هبؿ إمم اشم٤ٌمع اًمرؾمقل صغم 

وأذيم٤مرا ُم٤م أٟمزل الِل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من، وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ُمـ 

قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد.  ومال دمقز ُمّم٤مطم٦ٌم اًمّمقومٞم٦م وٓ طمْمقر 

جم٤مًمًٝمؿ، وٓ جيقز إيمراُمٝمؿ وشمِمجٞمٕمٝمؿ، سمؾ جي٥م اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ 

هلؿ اًمّمقومٞم٦م وٟمنمه٤م سملم اًمٜم٤مس، وجي٥م هجرهؿ واًمتحذير ُمٜمٝمؿ. ُمزاوًم٦م أقمام

 وسم٤ملِل اًمتقومٞمؼ، وصغم الِل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ. 

ج: اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ـمرق خم٤مًمٗم٦م " ( ُم٤م ٟمّّمف:16862وضم٤مء ذم اًمٗمتقى رىمؿ )

هلدي اًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، واًمقاضم٥م آىمتداء سم٤مًمٜمٌل صغم الِل قمٚمٞمف 

شم٤ٌمع ؾمٜمتف وآسمتٕم٤مد قمام ظم٤مًمػ هديف وؾمٜمتف: ٕٟمف سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م وؾمٚمؿ وا

والًم٦م، وسمت٠مُمؾ إوراق اعمروم٘م٦م سم٤مًم١ًمال وضمد ومٞمٝم٤م أًمٗم٤مظ سمدقمٞم٦م وُمدائح ومٞمٝم٤م 

همٚمق وإـمراء ًمٚمرؾمقل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. وم٤مًمقاضم٥م شمرك اًمتّمقف وـمرىمف، 

ح ُمـ واًمرضمقع إمم يمت٤مب الِل وؾمٜم٦م رؾمقًمف، واًمٕمٛمؾ سمام قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًم

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ىم٤مل صغم الِل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وؾمتٗمؽمق هذه إُم٦م قمغم صمالث 

 ". ىمٚمٜم٤م: ُمـ هل ي٤م رؾمقل الِل؟ ىم٤مل: "وؾمٌٕملم ومرىم٦م يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ واطمدة 

وىم٤مل صغم الِل قمٚمٞمف  "ُمـ يم٤من قمغم ُمثؾ ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف اًمٞمقم وأصح٤ميب 

متًٙمقا هب٤م وقمْمقا  وؾمٚمؿ:قمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمـ سمٕمدي،

قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ، وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر، وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م 

والًم٦م. ووم٘مٜم٤م الِل وإي٤مك ومجٞمع اعمًٚمٛملم عم٤م ومٞمف اخلػم واًمّمالح. وسم٤ملِل اًمتقومٞمؼ، 

  "وصغم الِل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
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ـْ أ ـُ ٟمت٠مؾّمػ ضمّدا قمغم إصدار ُمثؾ هذه اًمٗمت٤موى قم ُمث٤مل هذه اعمرايمز وٟمح

ـْ سمّدع اًمتّمّقَف ٓ  سمدون حت٘مٞمٍؼ شم٤مّم وشمث٧ٌٍّم سم٤مًمٍغ. وىمد وصٚمٜم٤م أّن قمٛمدَة دٓئؾ َُم

ـْ صمالث:  خيٚمق قم

ـْ رائج٤م ُمِمٝمقرا ذم اًم٘مرون اعمٗمّْمٚم٦م.1  :إّن اًمتّمّقَف ملْ يٙم

اًماّليت شُمقضمد ذم سمٕمض  -اًم٘مقًمٞم٦م ُِمٜمٝم٤م واًمٕمٛمٚمٞم٦م  -: اعمٜمٙمراُت واعمٌتدقم٤مُت 2

قمغم اًمتّمّقف ويمذًمؽ ُرسمام ُيذيمر ذم يمت٥م شمراضمؿ اًمّّمقومٞم٦م  اًمٙمت٥م اعمقوققم٦م

ٚمٞمؿ واًمنّمع اعمًت٘مٞمؿ. ًّ ـْ أُمقر ووىم٤مئع ي٠مسم٤مه اًمٕم٘مُؾ اًم  وـمٌ٘م٤مهتؿ ُِم

: إّن اًمتّمّقَف ًمٞمس سمِٕمٚمٍؿ ذقمّل إّٟمام ُهق ٟمحٚم٦ٌم خمؽمقم٦م ِمزوضم٦م ُِمـ ديـ 3

ٞمخ، وم٢مّٟمٜم٤م ٟمرى أّن يمثػما ُِمـ قم٤مدات اًمّّمقومٞم٦م ٓ ًّ  ُيقضمد هل٤م اًمٜمّّم٤مرى واهلٜمقد واًم

 أّي خمرٍج وُمًتٜمد ذم اًم٘مران واًمًٜم٦ّم.

ـِ إّول أّٟمف يمام شم٘مّدم ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمتّمّقف أّن اًمتّمّقف وؾمٞمٚم٦ٌم  واجلقاُب قم

إلصالح اًم٘مٚم٥م واًمتقّصؾ إمم درضم٦م اإلطم٤ًمن، وٓيٚمزُم ذم إؾمتخدام أّي 

ٚمػ اًمّّم٤م ًّ ًمح ومِم٠مُن وؾمٞمٚم٦ٍم يم٤مٟم٧ْم أْن يُقضمد هل٤م ٟمصٌّ سيح وٓ أْن يتٕم٤مُمَؾ سمف اًم

اًمقؾم٤مئؾ أْن ٓ حُتّدد وٓ شُمٕملّم سمْؾ ُيريمز اًمٜمّٔمُر قمغم اعم٘م٤مصد. أُّم٤م أُمُر اًمقؾم٤مئؾ 

ومُٞمٗمّقض ذم يمّؾ زُم٤مٍن وُمٙم٤من إمم ُم٤م يٕمت٤مده اًمٜم٤ّمس ويتٕم٤مُمٚمقٟمف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سمٕمد أْن 

يتقّصؾ هب٤م إمم اعم٘م٤مصد إصٚمٞم٦م وملْ ُيّم٤مِدم اًمٜمَّص اًمٍّميح واًمّْمقاسمَط اًمّث٤مسمت٦م. 

ذم زُم٤من اًمٜمٌّقة  حتّمُؾ  يم٤مٟم٧ْم  –اًّمتل ىمْد ؾمٌؼ ذيمُره٤م  -اًمتّمّقف  ومٛم٘م٤مصدُ 

سمِٛمحض صح٦ٌم اًمٜمٌّل صغّم الِل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أُّم٤م اًمٞمقَم ومال حيّمُؾ هم٤مًم٤ٌم 

 ًمِٕم٤مُم٦م اًمٜم٤ّمس إّٓ سمِقؾم٤مئؾ وذرائع ُذيمرْت شمٗم٤مصٞمُٚمف ذم يمت٥م اًمتّمّقف.
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ٌل سم٤مًمؽّمك، واإلؾمتدُٓل سمِٕمدم رواج اًمتّمّقف ذم اًم٘مرون اعم٤موٞم٦م إؾمتدٓ

سم٤معمٕمٜمل  -واًمؽّمُك اعمجّرد ٓ يدّل قمغم يمراه٦م رء وسمدقمّٞمتف سمؾ اًمؽّمك اعم٘مّمقد 

ـْ هذا اًمٙمت٤مب  هق اًّمذي يدّل قمغم يمراه٦م  -اًّمذي ؾمٌؼ ذيمره ذم ُمٌح٨م اًمؽّمك ُِم

ـْ شمريُمف  ُم٤م شُمرك يمذًمؽ إذا ُأيت سمف قمغم وضمف اًمتدّيـ واًمت٘مّرب. أُّم٤م اًمتّمّقُف ومٚمْؿ يٙم

ة وأوائؾ اًمّّمح٤مسم٦م اًمٙمرام شمريم٤ًم ُم٘مّمقدًا ٕهّنؿ ملْ يٙم٤مدوا حيت٤مضمقن ذم زُم٤مِن اًمٜمٌقّ 

إمم ُُمزاوًم٦م هذه إقمامل وإؿمٖم٤مل سمْؾ يم٤مٟمقا يٗمقزون سمِحّمقل ُم٘م٤مصِد اًمتّمّقف 

الم، ويمذًمؽ قمٚمامُء اًمّّمقومٞم٦م ٓ  ًّ سمٛمجّرد ُصح٦ٌم اًمٜمٌّل اعمخت٤مر قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

ّرب سمْؾ قمغم وضمف اًمّتدواي يٕمٛمٚمقن إقمامَل اًمٖمػم اعمٜمّمقص٦م قمغم وضمف اًمت٘م

قء. ًّ  واعمٕم٤مجل٦م عمٙم٤مئد اًمٜمّٗمس إُّم٤مرة سم٤مًم

 ّٓ ـِ اًمّث٤مين أّن احلٙمَؿ قمغم اًمٌّمء سم٤محلٔمر وآسمتداع ٓ يّمّح إ واجلقاُب قم

سم٤مًمٜمّٔمر إمم ٟمٗمس ذًمؽ اًمٌمء وإمم أسمٕم٤مده اًمّثالصم٦م أو صٗم٤مشمف اًماّلزُم٦م أو اًمٖم٤مًم٦ٌم. أُّم٤م 

قضَمد ذم يُمت٥م ـمٌ٘م٤مت اًمّّمقومٞم٦م ومٚمْق ؾُمّٚمؿ هذه اًمقاىمٕم٤مُت وإطمداُث اًماّليت شمُ 

قمزُوه٤م إًمٞمٝمؿ وملْ ُيًتخرْج هل٤م شم٤مويٌؾ صحٞمح وخمرج ُمٜم٤مؾم٥م ملْ شمٌٚمْغ أيْم٤م قمنما 

ـْ سمدءهؿ إمم يقُمٜم٤م هذا. قمغم أّن  ذم اعم٠مة سم٤مًمٜمّٔمر إمم مج٤مقم٦م اًمّّمقومٞم٦م إظمٞم٤مر ُِم

ٜمٝمؿ ىمد مجٕمقا سملم اًمنّميٕم٦م واًمتّمّقف وووّم٘مٝمؿ الِل ًمٚمتجٜمّ  ـِ اًمٌِدع يمثػمًا ُمِّ ٥م قم

ـَ ُم٘م٤موُم٦م وأىم٤مُمقا اًمّٓم٤مُم٤مت اًمُٙمؼمى قمغم واعمحدصم٤مت  وم٘م٤موُمقا اًمٌدقم٤مِت أطمً

ٌَّع ـمٌ٘م٤مهتؿ  أصح٤مهب٤م قمغم ُم٤م ٓ خيٗمك  طم٤مهُلؿ وقمدُدهؿ قمغم يمؾِّ ُُمٜمّمٍػ ومٝمٞمٍؿ شمت
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 1وشمرامَجٝمؿ.

ـْ  -أوائُٚمٝمؿ وأواظمُرهؿ ُمت٘مّدُمٞمٝمؿ وُمت٠مظمرهيؿ  -وأيُّ ىمقٍم يًٚمُؿ يمٚمُّٝمؿ  قم

ـْ ُأصٞمٌقا سم٠ِمٟمقاع اًمٌِدع اًمٕم٘مدّي٦م اعمٜمٙمرات واعمحد صم٤مت! أًمٞمس ذم اعمتٙمّٚمٛملم َُم

واسْمُتٚمقا سمُجٛمٚم٦ٍم ُِمـ اعمٕم٤ميص اًمّٔم٤مهرة واعمحَدصم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م! وًمق شمتٌّٕم٧َم يمت٥َم 

شمراضمؿ اعمحّدصملم واعمٗمّنيـ واًمٗم٘مٝم٤مء وقمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م وهمػمهؿ ًمقضمدهَتؿ قمغم 

. - وؾم٤محمٝمؿ وإّي٤مٟم٤م رمحٝمؿ الِل -ٟمٗمس هذا اعمِٜمقال  وقمغم ُمثؾ هذا اعم٤ًمر

وم٤مًمّّمقومٞم٦ُم يم٠مّي ىمقٍم اظمر ومٞمٝمؿ اخلػم واًمنّم واًمًٜمّٞم٦م واًمٌدقم٦م واًمّّمحٞمح 

ِػ واإلومراِط أْن شُمّتٌع ومٔم٤مئُع ىمقم وؾمٚمٌٞم٤مهُتؿ  ًّ ـْ ُِمـ هم٤مي٦م اًمتٕم ٘مٞمؿ. ًمٙم ًّ واًم

ـْ حم٤مؾمٜمٝمؿ وإجي٤مسمٞم٤مهتؿ يُمّٚمٞم٤ًم صُمّؿ حُيٙمؿ قمغم مجٞمٕمٝمؿ سمِِمٜم٤مئع سمٕمْمٝمؿ.  وشُمٕمرَض قم

اًمّث٤مًم٨ُم ومٝمق ًمٞمَس ُمٌٜمّٞم٤م قمغم أؾم٤مِس قمٚمٛمّل ُمتلم سمْؾ ِدقم٤مي٦ٌم ملْ يزْل  وأُّم٤م اًمدًمٞمُؾ 

ـْ مُجٚم٦م اًمٕمٚمقم  ُيذيٕمٝم٤م سمٕمُض اجلَٝمٚم٦م ُمٜمْذ ىمديؿ اًمّزُم٤من إمم يقُمٜم٤م هذا. وم٤مًمتّمّقُف ُِم

اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمٛمدُة ومٞمف ُم٘م٤مصُده٤م اًّمتل ؾمٌَؼ ذيمره٤م وهل ُم٠مُمقرة هب٤م ذم 

ـْ مجٚم٦م اًمقؾم٤مئؾ وهل ُمٜمّمقص٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م أيْم٤م قمغم أّٟمف  ُٟمّمقص يمثػمة، وُم٤ٌمدهي٤م ُِم

ىمْد ُمّر ومٞمام ىمٌُؾ أّن اًمقؾم٤مئَؾ ٓ حُتت٤مج ومٞمٝم٤م إمم ٟمّص سيح، أُّم٤م زوائُد اًمتّمّقف 

                                                          

ـْ إ 1 وُمْم٦م خمتٍمة  "اًمٗمٝمرؾم٧م"ّن أسم٤م اًمٗمرح حمٛمد اسمـ اًمٜمّديؿ ذيمر ذم اعم٘م٤مًم٦م اخل٤مُم٦ًم ُِم

ـْ أؾمامء أومم اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ اًّمذيـ اؿمتٝمروا سم٤مًمتّم ّقف واًمّمقومٞم٦م حت٧م وعمٕم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُِم

 . ومٚمػماضمْع إًمٞمف.229ص "أؾمامء اًمٕم٤ٌمد واًمزه٤مد واعمتّمقوم٦م"قمٜمقان
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ومٝمل همػُم داظمٚم٦م ذم ُم٤مهّٞم٦م اًمتّمّقف وأيمثُره٤م همػُم إظمتٞم٤مري٦م، وقمغم هذا ومٚمْؿ يٌَؼ 

 أّي جم٤مل هلذا اًمٜمّ٘مد.

ٗم٘مٞمف اعمٗمّن ُمقٟٓم٤م أذف قمكم ٤م يٚمٞمُؼ ذيمُره هٜم٤م أّن ًمٚمِّمٞمخ اًمٕماّلُم٦م اًموِِمّ 

وضمٝمقد ضم٤ٌمرة ذم هذا اعمج٤مل وإّٟمف رمحف الِل ىمْد أًّمَػ  اًمّتٝم٤مٟمقي َُم٤ًمقمل مجٞمٚم٦م

ـْ هذا اًمٜمّ٘مد وإصم٤ٌمت ُم٤ًمئؾ اًمتّمّقف سمِٜمّمقص  جمّٚمدا يمٌػما ذم اإلضم٤مسم٦م قم

ـْ ُمٝماّمت اًمتّمّقف "اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم أؾمامه٤م  ومٚمػماضمْع ًمف وم٢مّٟمف رمحف  "اًمتٙمِّمػ قم

 ٤مد وأوم٤مد يمام هق دأسمف رمحف الِل شمٕم٤ممم.الِل ىمد أضم

 -ُمٌح٨م اًمتّمّقف وُمدى احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مٓسمتداع   -إّٟمام ُأـمٜم٥َم ذم هذا اعمٌح٨م 

ذم ُمثؾ هذا اًمُٙمتٞم٥م اًّمذي ُمٌٜم٤مه قمغم اإلظمتّم٤مر ّٕهّٞمتف اًم٤ٌمًمٖم٦م وؿِمّدة إومت٘م٤مر 

قمغم  اًمٜم٤ّمس إًمٞمف ٓ ؾمٞماّم ذم اًمٕمٍم اًمّراهـ وٟمٔمرًا عمّياٍت ضمًٞمٛم٦م يمثػمة شمؽمشّم٥ُم 

 قمدم ِرقم٤مي٦م هذا اًم٤ٌمب.
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 91 ........................................ .سم٤مٓسمتداع وصٚمُتف "اًمؽمك" ُمًئٚم٦م

 92 ................................................... وأؾم٤ٌمسمف اًمؽّمك شمٕمريػ

 94 ........................................................ اًمٜمّزاع حمّؾ  ٞملمشمٕم

 95 .................................................... ودٓئٚمف اًمؽّمك طمجّٞم٦م

 96 ........................................... اًمؽّمك سم٤مب ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ٟمّمقص
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قاد شمٗمًػم ًّ  132 ............................... اًمرواي٤متوقء ذم إقمٔمؿ اًم
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 159 ............................................ اإلضم٤مسم٦م أُّم٦م " سم٠مُّمتل" عمرادا
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